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 ,ىلص ىلا رازل ايد مليعلا ةمدلات نك

 ةنيدملا ىلا مكسو هيلع هلا

 ىنرمو نئكراعلا مددف ايؤاتسساو اندلومو اناس فيلات

 معلا لحور عدا فراعلا حبلا نديرملا

 ىبل اربع نب ريح يكل اموجرطا نب د
 لملاك اضن الا فاحدل | فدمل ١

 مفولعنو مس مللا عفن ىَسامل ان

 507 دو انندير انعيهُسو أن سس ىلع ماس هللا ىلصو

 اهاصرت ةريص نيدلا مريولا اريك اهيست سو هرعحد هلاو ريح

 نيم امهععم ايلعو نيخارلا مجاب انع ال ةهيصرد
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 / 6 ميجرلا, هلا هيلا 3

 ىزب مرلا هنممزلازوربل ميفرلا ليقل ١ يمطا ليج انديسس ىلع هبا نصر
 يصورلاو اوبتناف ملع اء امد هددغ لوسرلا مكصانا اهد ىلاعت لون عم اج
 رسوم منع ماذا 1 ىف مايلا هو را لو تكرلا بيمرل ١ ماسر

 دربرهرم اف مر م مه امحر ناصؤملاب ناكحو ,ممعو لفل ديبمسل ١

 كيلوا ةر ايرطد نوطان ا ارهاظم اطان نورياس زيحرل ١ ل احن ق م

 لاعان نيرهاط ر هاظل ا قو مم م ىمع أرزن كلاشحر نايزلا مءولق قل

 انهما نأ درو ةراههطل مررطم ربو ربصمل هيي طرح نمو ايدل "حاصلا
 لهرل تاحر دو َتارُمَتَمَم تاراقك تايسلا لقرل ىرم تآنيسلا نيه

 رمعو ملارممل اب ضايلا ىف ازكو ترلاحلا عيمح ىف ىرل م حر تاحردلا

 رمد ائارهاظلا بل | نمو ريامسلاا نم انءرمل ب اهزماسو نطاوبلا نعديا
 ريجره ىلا مرحلاو او روح ارك: نص هرايع ىلع رنا هرسش مدنا نب نمد كلذ

 00 ير نيملاملا ىلع ٌمُمامملا ّيحرلا ماسو ماع مدنا ىلص

 ما نع عر مهزلار ىئحر ماسد يلع ملا ىلص لاك صو احر ننمؤمل ا

 0 كابسرج نع ْمح امسل ا مدمو لع اوهركتسس ١ امد نايسنلاو افحلا

 درولا اك هدلا هس مكس اح هوه وا - | ام اهدَس نا ىلاش ماوترس

 . دقي ناوركو سما  وكاحام "ملا نم دل اهيسفلا ب تلح اهو را
 . .مماستو هيلع مدنا ىتص زيج مع وفملا» مفاع كل نب ىولش او سائل اريلغ

 روفغم كوبرلا ماس يلع هدنا ىلص لاقو َتاركلا ىلثعا نم هب ناهذلا دعب
 روكإل هوركم اب سمنلا بح ىوبلاو قلنا ب لمي ملاع ءيحاصل

 ارميحواس يمل املا تاههنم برع ل ّسحرل ليَّرع ماس هيلع دنا ىلص

 ش
5 

 ١



 يل للا 1 ا

 لفرط مضد مار نم مهلا لزن اه نيملاملل نيملا يحلاونو اناس ب نانو
 هسا دمج كلْدبو بصملل ُفراسلا ةيحرلا ريظم ره زعل ا دخلا دنا

 لل ىرحو ردع لك ةيبرلرلا ءاصسرلا نم ناب سو دحأ لق سو مشب لس اولا

 هس لو لطم مرحأ امث د رو امل دحالل دمر اه دح ناريه لال لاخلا ل

 لاثاعرع منا ىععر ىراضت دنا دبا دنع نس رب ابج نع هديسل َىارَرئاَبَ

 لمص دبا كلخ ىَس لوا نع ىنرثخا ىأو تا ىنإب دبا لوسراب ْكَك

 ميلك دنا ىلص دركي لس رول ى ايسزلا لمع قلخ دنا ن١ رباجاب لاق ,اسمسالا

 مو سا داش ٌبح هردملاب رودي رولا كلذ لم هون نم مسد

 رلو ءاطس زل كلف رلو رانالو "رنج دلو ماهالو محول تقولا كلذ ى شا

 فقوهلا !ياح نا ىلامت منا زارا ايلف نهرلو رحنالو سم الو لقا

 فال نمو ماعلا لورلاءزيلا نم يلي ربخا مدا رولا كل مش

 ناي ءازعإ نا ماا ءزجلا مستو لا عوللا

 لي ددملا ىاب تلاسشا نمو ىسرللا ىلابلا نمو سيرفلا :ليخ لولا نم

 لادا نمو تارخحلا ورنا قم ىلع 'ءاَرَغا برا ضازلا هيل

 نم اخ ءازبحا نر 'عياملا يحرج نرخ او"لحلا ٌتلالا نمو نيصردلا

 هدل اب ءّيرمملامو مالك رب افا نكي نام رط ا راصنا ءرث لورلا

 ملا لوس درج ياذا كادت ديحوتل ارهو يرسم ًارزن كلان 1 نمو
 نادل ريد يمل أو عب ارلا وزب عدس وك عا

 رئاطلأورعرلا و لورلا ويف ارب اى ىلا مل صولا م يلد ددو وهره

 ىاك ءاررو ررفلا ١ ريب و اريح رع اذ نطابل او

 عصري ز ربح رم ناعرلا لهل كيم لا مدنا مرح مان ىلعلاو مامتلا اذه



0 

 قحلا طبام ريال تطاحا دق ىلا ةيئاسلا يحرل ارم مس ميلع لا
 َّق طاسلا نكاها راس ىف ساممالاو ٌيورمولا ّىحرلا ىف وا

 لمختو ٌةراعم  اًراذرلا ويمح "يحين بو رهآلاد لودلاو ره اظلاو نطابل ١

 هدهد الو ىس ىماقذلا لوالا سيهتكا ىف ليو سيدل ةرزقملا لصاوفلل رياح
 ه ىسلاو ةلاسرلا يح نم ىوببلا ىعافتسدلا متاحلا رخرلا سقسلا ف

 كرا نص دنع ُنِلاَعل |لواو سسبلا ٌحاخ وو ىحالو يه سيرلالا ٌترزولاو

 ى هسرلرلا ءاسرلا لدنلت يِمَس د يملا دادتعا نيح مار و رمرلا يور

 بح ىلع نوزحاد ىضو دز ارهس لب امسسلاو نيملا نع نيملاملا شارف
 تلا :ئارح بسك بلا مصر قه ىذلا يشل كلر نم مدنا هدارا ام

 مسرلاٌس ارم ف رم صحخالاو احنو ايرمو اماعاد املحو راسو اسمي

 رح اصو اسال ملاو تايامزلا تاموسخمن أد فاعمل نم يحلم دنع ىحلا

 ترلاخأو ىلحلاو تامصناو ءاعسدلاعسحن تاورل او تايرحلا ن ا دنع اير

 كل ٌراوجل ْمِظْمِل وا مانع ىت كل دن اسو يلع دنا ىلص هآرإ نيف

 ولة طين مانملا دهد مآريسو هب لُمتدل ن اطيل نول ّنحلا ىاس دف
 # لئمتسالو ةطعتلا ف فايع ماشا تل فار نم ماسو ,يلع ردا ىلص

 هيلع ربا ىاض لاو رواروباو ىفمو قر هيلا هاون ف نطيل

 «هدناءاور ىلاي اريد رد نايس انام نحلا ىأر دم قار نم ىلس و

 دق ماملا| ل فام نم ىلسو هيلع دنا ىلص لاق ملمو ىراهتلاو ريحا

 هس امضستع هار ضن مص َت دح ىل لكل ناطلس اا ناف فأر

 مبسح ىلع ل ءار للطل الص هيلع ريدا ىلض ىنبلا رنا هيل اراملاوا_ انجاب
 ماس ,يلع دنا ىلص رد نور | ملل ىف سو م ديريام بح ىفاعوا



 "فيلح مل هديعو هدب ىلع ىلاملو ناهس دبا نص مىرل اع لفسو نألاب ديرص

 هل ةيالس مل سوم | كو مدد نوبط احيا هن وب اخي يَ 3 لاو صرع دل

 لأل ٌقدصلا دهُمم تن ىعيل ىلواارهو نح اروع ماسو هيلع دنا ىلص ورم

 ةرايسلا هو ريو ابيع هاري د قدح ينم ءاَحملا ويح فرت ىأ را وبا مل ضن حي
 2 اك ملا ملامحي كلُد دنع فل امل دهاسملا»و دهّسلاو

 يباب اما هكئريب اسي يذلا نا ميعولسط ١ نيمب اهمال وعسل ةرولا
 بيملاو بْملا ىف هديع ذل ولان دلو بانلزل ا ىلوا ءيَرز ةاراف مدنا

 ن ايملاو ربكرلا يميل لها لنعدلا يلع من دل ساهل ادلع عقارلا
 ىنصرو كارم ماو وارث سن لن اف وارع كيان مناع يواوف دب وما

 0 كال نسردأرل بيعمل فرحا عسل كل دك اسد هيلع هلا

 نململا نم را نينه ا ئم ْنوَنَل كارب مافدلاو يارلا ايبا هارت

 عرسلا دهاوس نم رهاش د هد ابر و يح لاب ءلام ا 2 اهث كلو

 بْيل اب نمل ميعدنا راخا ىس نيوسرم اع ةراعلا يناس 0

 هو ايهم مراح ُكلرو نرّممَس مه اض زر انو ةوايصلا نومفلو

 راجل هذه ىلع تناو لدا ند اب نامل كساب شح هلم دبعأاو
 لعل ىل ان لاك نييمزمل 2000 مندل ىلص د

 نايمال اب مع صارخ معاه يلع ُريَرَع كنا نم لوسر ملا
 1 هلا دفع 2 هرطناذ كلادص ماخر فو

 كمل ُد دنغ عوفبلا ّح هكيرلا وام رم رتع اوس حب كررت رضوا ا

 كرابلا عاف كارمسادل ئيحو كارا دلي كارو ال او كيدخ عمحلا يسب
 نافمرل رادملا ل بودروم ىراشا ْق مداثو ىرالاو ضاحلا ىف مّمحر



 ' 2 ةيفقحاذلو مصاعد ةئصاخ درع راصن ُدلاو راها ولو هل وذ ظ

 00 فق هروب يرهاظلا ماردلا /ارزولاو مايطالا افلحلاب هللا
 رقنحلاو رصسل او ىطسولاب مدلسلاو 6 دلصلا ءيلع مدأ عباصا

 مانرولاب حلاو ةيابسلا نع جا ىطسرلا» أه 'ءادبل ام مانيدلاو

 مش ماطنل ا ل ادهاو محلا نان ناو مايشلاو ودَملا ريس ما ل

 مسل ا رورطخ رمح اب عيمح اى مس كل دلو ومجاو ددملا ىف فكلا

 دا بانك لص كرت لاثاك ىراررلاَم_ ىراررل ا ىراس ىدحملا
 - انسرلاب سلا اس هر مف ريع د رهالا رراولا ىف دلو

 كرذماى هريم ةيدحالا ىُهَردلاب مدع ابرملاط د دب دنع سيرلرلا
 نا اهعح ٌراراو اح نطاوم لا اظعرنا ةرريفل اب نزع ناو انرفل اطم

 / صاشح اذا فيلُك ىلاَس لات مىرلع مم ةدابرتل اوارال اهتدص دعت
 سذل او ول دم رب أ دي ,رلره ىلع دب اسحو ديب مما لف

 اسدح دبا نوما لو همنا ال ىوت ول لوسرلا اوصعو رد

 كلل ديو او نم قبل ,لاود مس لفل ا دنا لمجاع نقلا ىلع يد اهم

 ةديصلا ل مد يزهّرلاو نيل ولا ماع ىواو نيلي الل ءلسرم ىحر نامل

 نم هديك نع يلا ارم ايرك د١ هيلاو نم ل مع ب مريسلاو
 اواصاوما ىدلا اما ىسل ا ىلع نواصن 3 دفمو ىلا نادر و

 ه رلولو نتارممجلا -فالخو تارربل | وسمو الب ارم لع

 بر دل ريح او نيليرم ا ىلع مددسو كلو نايلام كل دك كلو

 نك حرر هريس و دنا ندا 7

 انرسسبا اههرا دورها هم رماد شاورما



 ل١

 داب ديصم نع ماش لضفنو انيلحاد لارعاو اييلارحا نّهون نعو
 نيله دل | تارم سنو اههفو اريل اريل ىو برتلا هرب 2 ابل

 امد تسح نم ىرنل اهلا ( سلحادلا ميسا حلا لرمرلا تارمو

 .لهرل ميسم كلر م ممرعو مديا نا مه وشو مص وق مع لصن و ١ كا

 مارب اصسناو راصنولا لمت ا ريع رهُرلا ىلا لورلا ص رمول او رم نم

 ظ 2 بهلزلارل كام ا ىببحراملاد ىعاملا كر هَرلاو لورلا وه ُيرطنلا نب

 0 م ملل دمك لوس قلي ل وسلا مانا مم ناو هلا ضال

41 0 
 ع يح نامز رلاو روههرلا راس ف ناس 20 دعسال ىزلا

 15 ىلو 0 قر

 00-2 روبسملاهرح م شادن ا ملا لنا ديس و اوك 1 كرلارهه 2 )

 ناوا دلو َتَفوددب ارهاظر ل م نوك لك قف ىدهاس ةييتحلا

 تويم لا لوسيرم لا, دبع ادي انا ظيبس ادن تل
 00 تس ةالمل ار ناهرتلاو نيملا يول اب

 بط هما با ماعأ مم 3 نا ىهههلاو لل آو نيكضرلا ا رلا

 52- مرح رل امرتس اهدار و ىلامث مدنا اسر مسدملا.ن١

 فو ًءوصملا فار ولاو ةيسح لا نا رار لا نم يسلط نارُع يلا

 ىدقب ب رّممو ىّدحي طايل ١ ناسبلو ايل طل ن ددع لاو مسلا

 ب اهطصا ةمالع نمو ن ادلسل اراصم دلاو ناطقرلا رياس نم ملاخ

 قش ماهي او ألو ايم دشس فعربصل ١ أ اضن ثم و اضرلا ايم
 دلبلا يان باص ١ يض مل كل د ىلع ربصل ارك ايدكس نا

 5[ نادرو صا 0 هيد نواب ماس جرا, ىْدلا ملا

 هس رآلاو م ايرلا مرلمل ابو“ ُناْصا ٌمومملاو فيس تام اعلا

 همها هدم ب يلا ا 7770227-107 07“ ا
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 ةرهاطلا ىّسملا مايه كراخحنو» ناصح سع ئرطلا نارصاف لص م

 6 َناَمْح ضن ال نارر جن ابق يِكسلا باو لاو ٌبيرلرلا مولعلاب”دطابلاو
 اطاس فيل نيفطاملل ادولف ساد انف :ىلاصلا لابعرلا نارك انهو
 اًضريو دلت تاعاطلاو راق ٌددلا عاوناب ميوبح ىلخو اد رمصو اها
 اروي ناهز مك اذ نم نم امه رمل م ”لصرلاج سلع املل فكحاصملااب

 ئ 7 نائرملا ننام ”طامملا ةمّضودلا تاو ارردلا بارع كلذل

 ٌممض اصْرلا رون مسحت ىم دعس ىذدلا ىناهلناء' ا

 2 نايملاو روهتل !لهارتع نالعرلاو ىاسسلا لفحا "فاق

 اهم انه رلا يسر لو اوتسرلا سرع ىف اصم لفل ىسدرلا قو

 | عيمجو كزتلا مانع نورج ايما ىوأ اهيلاو راهن دلا رب ايمو
 روهمم َس امرف لمد اير صر دلاو ٌتاويسلاا لذ ' لص مر اطقدلا
 ماسّمملا بعل سر امد ارطن ىف اًيدد سسدل صرُملاو لمس ١نلها

 ديبااطما 0 ا ص يس رعدلاو سلو زل ا نم مهعاصم اب

 ف الو نيم رم ا م دعا عاش ان'ىمرم اً دلا ءاد و
 0 مرقراو بامهدنا ر]وام كر دب دل ئط اررقت ماهر دئاو تالصلا

 5 َتاص راحلا هللمت رب نازل اب امد " تازل ان هر اسعار مدل ام راو

 دبع امزكو اررحَو ًايدعو ار رهو ءاسيئ فيل اندلعت رمح لد

 1 ' : ةح كلر دهاس مرعلا نم ماررا

 للا ملع نعينلا وت اف نم زع دان ' كلام اويجو كدردع
 ري مج ا 6

 ب

 1 صاَصخ م ن احل ملوك ماض نم نيام مادل ان نيد اد اسفل مراهم

 قرروا و رَجلَو
 بولو ارد اًحَءحاَح

 جترسشتا ع
 للام دنا مرفخ © نهم مه َكَدل وام مسمن مَ ىو ىِمَو



 أ

 عملا ةماع نم سبر مدل مرعم مرئادح اب نييلمملا 2 لوا ركرلاب

 ناعرللل ادهو نر ولعملا نفل هلو أه ميمل ص ٌىرن نمد لامع ل

 ناو ارم قلو اما نمو اواي تح كل مَن ءرملا لا 0 سس م او

 ثوتيوا نورمل ول ل ىعدل!نءاسح ب نول اال ام ىلع موارد

 رايلوا ادداعو هاج أدم مصورلع باف دق در 7 ط مياَق م ديد أ ىلع

 مس دم ا ىلا اورداكو ٌمرامملاو برُملا ىا 2ث ا ملا رم لوس لا

 كيل واف بهذ يش تاي سو ايلول ياعم ١ و لما دم نر

 ةْسدملا فرع انىههر ضراح دمك نزال ضو ن رماقمل ا ره

 ممسو لاملا ىسمل وبو اريح َتْفاَص ثاو اهصراماب ابعسو ابنها

 ماع غرف نايمالط اذ فاص وولاو ٌفالُعلا ىلع 2 قرت تال دلا
 "ليرملا ىرخاو اهتر تفاضص ناو اهوصو كل د و ص َوْن رلاو ضورملا

 اولِسأ نأو ادبا هنا نر اب ايم ن جرم رلاك ىرم انرل !رسلُم اذلا فرعاو

 ترسو ّىحلا ايارس إب َقاَوَرْناو سسفلألا م ديصل قائ لاى لا

 نارا نزؤيط ام ىرع ىدل | ميكا موب ملا لنا لسسس ىف لوسرلا

 قس ملك ا وطَم نار با ىلا دبمملا كلوب نع اظ و ا وئمكت

 دودي ل مبا ىاذلا ىرمصوو سلب اًمما دص نومهك مد | ىلح لو

 مهب نالولو ىبصنا ىلع نورؤلو انوا ام ْج اح ,مالددص
 كلر ىاع مرد نرهشملا مه كلو ان ممن عبس قب 0--
 سولادع طري حددملا ل نرعراي ,ميلاو ٌن رح ردي دل

 ماسواد مّمصوب فصل نم دسسا ميس قرح كار مئابحا

 هاكر لو نافمرلا ماع نم نامل نمو ناولكرلا راس ف نال ى بحه



 لسبس ىف رابع عهتكرل ماسو هيلع هربا ىلص لام نايرلا عم ملا

 تب اب رلاو مجحلا وصخ لو ادبا دبع فرح ف ميحد تاه دو مكلا

 رانسرلاف لعب هللا لسس ىف ىاصلا نا يلعاو اهنا نمرم دبع كم قف

 تاربلا ىف 1 روصرلا مصور ميعرتلا ف لاقتلا 0 ىلع راصن دل' طورل

 ه ذك امو ملا لسس ث ءالف هرلوامو ىلظل ١ ىف دهاملا ىلاىم او

 00 تاع زعلا قلد اعره فش !نم ىمنلا
 طرب اس نمل امص ريمان 1 تاحلاصلا تاابل | نم هنر) سرلا رخو

 ارثخاو رلولازنا نرعاممل مارش ملل ١ نو ان ممن جس قو نه ا كل وي ١ ١ ا لا
 ينل مدعل مرو قيساك ناعدلاو بسلا رمك ل د ارههاطر اان 3 ١ |١ ١

 2 0 ل : . 2 1 ١

 مع أو 2 َملماَسملا نعامر ليل ْر انل اولرن اًرلو ناممرلا اولرملَسلا ! 00 ا ا ا
 0 : 6 ٍ 57 ىلع ضداريفهرشافلاو

 ل5 لهدم نردلمملا ميد شد ١ نم ياَمونل ضدرتمل لو ىرل او ماو . اتم ال با 1
 0 لا لل انمزاعرا|

 2ك مرعصوب سئ رصوم ا م نور هزل او نوثورلا اببزجاو مسدملا 0

 ىوا ازلو ةائوتمل موت اصو ساس ىلا نرسل 2 دق نيمبخ ا 1 مه 0 ١ : | ؛“ 12 "41 | ى يضرر الغ كر او

 هنمؤماهءرل راصمرل ١ 00 لم ميلك ربنا ىلص منا لوسر قيسينامرلا ولاَ لوم
 أ ده ىلع ناس مما م اضفت دلو يهسنا نم شرم وملاب كرا لاو مره اش نعاولر نو ركاب ااا 0

 ةرشاو : كل ف

 كنس اديرو اوريص)و اوراو اومَأ ئيذلا مدل ام دكنيم ركل 10و انه ةريظت لاو رانا
 سريطلا سررريللاد ايل ز (١ قع دنا ناو نامرلا انادي يدم كاناقفل نرش عرفا عصور داك يمتنع ماك ىو

 قئىوملازئم ىمملا لمعلا رمورطلاو ئيرتسا نم ىضنملا ىلعلا فاجدلار ل دءرزرشل

 ٍِ ةرتولار_ جاو ىعامل |١املا ءررص ف كلو مرطو رهاطلا ن ايدل بمد كفئانام مز يشل اهاد
 داملادرقشلا ف اعو ل قفلاو ءزسماو
 اونيآ اريمآ َنيدلا اهرلاي ىلاَن لاك ازلو نايا ليلا ىرارجتسلا عربا ماك اورما هزي ومان
 ا رول ليم ممل امش دوت انش اد دفوف ور 300

 ع انا يكل ممل ديل هكا مداهتس |
 ادارما

 0 وع جيو
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 هسا ملع 2 مذلا نرحل ثصر ره ىلا ْناعرلا لع اوليعاىا
 ةنشلاو هعمل مس ريملاو هيلأ نرلودلا دوغ اناا لريموه م

 ثرلت دلف هرايلوا مدل د رمل معلا ريما ان بص نيمو بحي

 داانومصاخو ٌمماع نرسرملا ربجلا داملواع سعر لام ومال رلا كلر

 ساهرا نك نسور رفلا اسمى راح دقر يلع ريخلا دلو سئل ١

 نان هل هللا تأ كى ربهسم افا دن نكمل يب نم عذر
 ىئاعسل سحر ىلارءارز همرملا شا نم اعيوبرم ىر رب“ كان ررهم

 ةءابرل اذه لمف انه[ من نيمرخلا مكدحا ىف نام نمو مىَيلا موي

 هلع ئرتول او ل زم ر هرهجسم ى.ل ديمعلاب اعرس ةطوسصم
 هل متل مل عاهل بربح قيم ف مب لس لاو لغز عزدتلاو
 تاململا عمر غل عاهل الوهم رم مالسررل ١ ىفع ترملا ييشرلا

 هم ٌرياَرلا نسُمِس لقملا كلذ نايلو اوس ةرابزل اره كلل ْذْد هلع

 هامل رسم اال !بطسصلا اهلج دلل ند ةراجلا كتض نع هريطلوا مل
 عملا لها هر ارز قف لابد ملسو ميلع دبا ىلص هرك ذ اع

 ئئرفل ار ماعد د ملع فس د مما 5' رع ممل اي هللا رربا اح

 مفلس رءازلل دعبوا نرد نم ىورما] ديمتملا ةرادزلا ىه هنهف ه رهف 0

 اهنرر 3 ىل أعد ملل هلك اه عرستي نع واابرل رح سوا

 ةةئرص فوري لف ناد فيرمسلا برحلا عمم دقر فورمملا نم

 ىرقللطل ,.نسرلاو ملإعرلاو انمدا ناي ايح يرزملا ىلع ملسل او

 مإدلا بك ف كار خ ريحا ةورقلا ماملالافدتو ملاح
 ةمألا مط ام هر ايرلا طبص ىمشي ىظفملا ربقلا َةرايْد قف
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 لل يا ا 2ث

: 
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 2 امم مرق كلذ دحعدأر او تلع ىلا ىف ٌعاطَسسرلا

 00 ف1 نلإلا لرتمتلناو ميلع ماسو هديع فرز ةيلالهر

 ا نمإو مدنا نم دخاوملا لس ليطعد ةرايزلا ىه هدهررا ل دقت

 هم أب ربل اىهسسرلا روك . 0 ىق رهلا رج سامه الملا 5 0

 ظ فهذمبرهر ىعيبص دلا ىقا مو داكئرلا رااملا نم دحاو راع ىو

 5 - نعوم ده يعم اهملع ةراجزلا .مرع ملا ىصر للاخ ةراسلا

 1 رول ياو 2و ضارملا مح دم 1 طم س ابع نبا

 نيك ماسلا ماعد دعا يلع من اًمدلا ىف ريرمل نال لمرلا

 , لدا مدلسلا كيلع دريدلو 0 00 | يلص ذل |

 تاياللم ا رارم 0 "منا مدس زلا ىلع توم ا مارملا لاند
 َ ظ يرسل اعلا نور فاول اكرقك قفلرسسلا , اس فق اراقب

 . مليا نذل سمت لل رلصاخلا د اره كلوز مالس دلا ىلع ترملاب

  ةاهاضملا بيبحتل دنا تادف لياما رش اماو نكرم ميدل

 ريو سدق ناد هربع نود نشرل انام اح كلم تدلاحملا لفن دمك لولا وطن نم

 2 3و0 قت هلا ذاب 00 الع كاسل تيد
 وى د١ ىكلو ٌتبم_

 انمامارلا نم امل الا لطرد امو اهل امساو يركمما مييدملارس ق كين ومياني ميلا سبا

 !كلذِل لالا َرّمسَس تعا 2 نع ٌ ١ حلاو دنا نوفد اس اما
 يل اناح ممل هن انكر دل 7-00 مصر ممول رف اأو مدن

 رعت باسادلا لوا سس نال نم ناك نمدلا م . رعشل ال اوم رمرصوملا اهراس مدنا

 ها تاماقم_ دول صفش د كلُدِل ر رملا دي ريو ممل يدق 8 0 ا فال
 يار رلو يلع ةرمصلا

 "0 شن ضن ضتربسم نب نيران ابار ١ نصرت ق(قاننآ لفت | هاا رلامارك قمم
 د( كنالارصنلا !!ىبارح ١ قرط هزعسر هيصر ربلا لم كلذ ْق زلات يسلو ماسر يلع
 محو يباع يو لويرلا عاط همت دما وطي نم ون مم دكا 2 معرف ُفِيَلَش ايرلا ه هل ل اعس ملل ويب و دنا عاط
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 ظ 6 3 ا د وا نيلحارلا تارعو 26 املا

 ٠ بارع لب دبس ب هرلذ مللاريي اهو مبلاوحا

 | هانا ىل 00 مولد انم ناي

 ظ اهيل ايش تارم ”رنولام قرْهْس لح 23| ئلذ فاطم
 ظ هصرتلا قتلا خخ كرها يرداحرلا سمن عم ىسسل اه سمس ئنل 1

 ظ ب أذ سمحارلا ابعت ارث داع ند ير ريرمسسل | ىلع ديلا

 ٌ ْ ركتلا اهرهع لورلا ارلخ بحد نيرحارل ا مب ارياعسم نيملاملا

 ا ظ لورق لللا اذكر تاكح تح زحالاد لودلا اًبرلرحلا ف
 ا ل اماسار اوس دلا اهداذ ”يرَسمللا مسدمل ارس ىف

 م ناوابل همدان و ات لوزتلا ررح ايم نيل ر انل | ىلع دبا مصعب امص
 د كو لم انملل دلا ندأن يررسلا اعاسا ل نمرهاط رقد ميار ١

 هص دلحلا ف ذيل | هركر اك نرمْسو مح ةرو رسم ايساس |

 ٠ ,اولارستم لانفا تاتي ل /ثرْثَأ .ايلدإإه ذه ىهد

 ٠ اهيدط ”يرملا ضرا م تس رزوا ايكش ند يأ لاف ةدحرم ى

 لرّمل ام ةيحانوا سابع نبا دبع ليمت ضادا ةديسع ىلا دنع

 ٍبرْتي تنالر كللام باهص اذح !ملانز نءاب ىورفملا نيحلا ن ديجي
 نسا مركو اك ناري, نم عداص باول اهب نال و هنيرملا ىرق دحا
 لاش ملف زن مهم "اح ىن لر انس تاك يلرطملا لاق ملابذ

 مك ماقمدل برثب للاب مم قل اط تلاد د١ بارحدلا موي ىف

 بازهرلا مري رولان مم سد اسيلرم نا م حادا مدلا اورمه راو

 سسورلا ص ري ءاح ىد لر اص برقت اهدلارامو ةفورب لجا مويو



 عتب رعي لي دم أى مس

 امير 0

- 

 ارلا ءرس را لاه ءارغلال

 بص ناءزلاو

 كلو ىلسو ميلع ردنا ىاص معم نار رمل نافد حر رح ا نم ضىسو

 7 سوا 42

 َناَْمُن اط تمهذا ارض لراف دحا مريب ماي دو مهسدار د ىلع ارفاخ

 ٠ اهرسلو تر كاف مدار ضو لمع لا اعرسلو منا ل نا نم

 مهل ماقمدل ب رنب لها اد هئاح ىس لئاقلا لو ابابا هنا ىلو

 ظ وام مسي رملا ىلع . بري مس افرددطار ,مم نمو ىقرق ن س وأ

 ةييسسلا نع مسرب مم سا ىور و ,ثدلح ب اب نم مومللاو كا

 م امر فد تاهت ملاحرر م اط ىه نا زهقت سلك /بالاس مس لدا

 مزون ركز نفث املا نع افلح ٌمفنالا ٌيرلا ىفامو انرمرْممَسِنِلف

 بِسرْنَلا نموا دانعل ارهو لوح برلا نم منال اما كارب مسرلا
 نيوييملاق نكل رمال مسا منرككوا هيلع م لاو سزل ايه دْحاملارهو

 بررسرلااهأ ا دل او قر بري مني دملا ىهاز ان ةركبل ات دح ىف

 ىلا لمص ماب باح دقر

 ”0 ا ودللا نعلا نتيملا ىلا مل رشي( للا سرا ان ١ مسدنإ

 ن0 اسيد س) ةيدملا دارملا نع اىتح لاى اير أوربجح ام

 ابنبلعل ىرقلا لغات ربل ثرما بدحل (نادبسلا لا! .9/رقلا

  امهرمض ايلهها ىرباب اهحاتتم اد الع طاش الشم رسما

 نناعيجريبح ى دنا دعو نحرلا دنع نس ناغل اق داهولك او

 سارلااووت نزل او راصن لا م ىلابن لرقلا (ناج داو مادلا مسرملا

 كلمنا للامن سنا نعو ةرييصمر ا اهدل ىا نامزلاو

 أ حوا ساو ايحلأ ثالم ل اف ميدملا نكس ا انآ لاق نايذلا

 ماعأ ملاو باف بح مفسني 0ك ناعذلا نم ميه ًايحلا دو امل كِلْدَم
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 رن لف ارح نت او ربح ل اببطوتس ا دف نايرلاو ءابحلا اهيضوتسا ثيحت
 عنيصلرل بحر ترم ام لل ايدام عسصل ماو اازا سلا ندل

 كلر اهابمرا .ايدنرا ابوبجو ناملام بايرمامدلا عنصت ريت ايام
 الفرح ريد هرابلا لإ نرففقملا كلل واو من مح ىفو نمل
 ار ابها اهرب ربل مهلا دي دسشل انهربكا مل ءارلا
 نا عدلا ةرحا ١ ه تاحرباو ربحا وسم طدا امرمع ملاعلا

 سلا عقل ابأ هريخأ ١ 92 ابرلع ام ريغصسإ ةريهلا ام لعمل

 الن وبسم ,منازرغل ل انو نصردلا نم عضم ايءرل هلا اراىهتسزلاو

 ع ابرل اهتساوإم ل طدسلا قوما هر مف لفو ىرملا ءلصأو

 سدملا لش دليلا ازيرب ىضارل ىلا مدلا لاق 0 عصرم ىلع

 مح يلع ءدلا ىلص لوسرلا كير ىرَمل !ردص فل دلبلاو "كَم لشد
 اهصاصتخرل يدلل نم ىأ نحلاب كدب نم كابر ل مرح كا لام

 ظ دال ام ةاسلاددت به اهن كب نم قو لاسم تلا ضال

 ظ .تلاولا ليوا ودل مك نلادلا لايهار نوبلاو مصرعلا
 | مطاوع مرباجلاجج لَعل اًذاثملاب يدي ىفايسامل لضامم ةراحالا
 اك, اعزلو ريكا ١ اه ريو ءامسا ةرسع ةسدقل كدحلا فاك
 ردالساتربحر اماكن لاطم ناعددلا ىلع ربح ريغفلا

 دح ى ةرباحا لد ميس نياوارر د مارك راع موهس رلا ىلع

 هد ارملا اهرءا موتهد لرسم نردلا ةريرح ةاوتلا نك لن هراجلا

 0 ءاجر برملا مريزج نم نيكوشمل اارحرحا تدك
 ردا نموريزحلا هدهد 1س ,دلأ نا لاقو ”ليدملا ىلا تملا ىلسو



 الا بح مالا ب ٍياعدد اهل ماسم لع دبا ىلص هيحل ةسنبحل
 فو اهرحر خل مرح ا دّسا لب ياو فود وا لَم نيرا

 مالا ىلصمدلا لومسر مرح نما مرح ْيأو م فر مرح "سدملا ةةدجلا

 اذاخا ىيرحلضا ناخا نم ٌيدحلا ىو اهبرح ىلا مدل ملسم بلع

 ظ فارطلا هاور ةييرملا ىيرحو لَم ميهاربا مرح را فم للا

 - ”كابم ىا :لحابدلا ىمنل لاش لات دهحاوّمُنَد لاحرب
 ىلا نحلا ىلع انهل اكسل ايريس اره لصور يي زملا يضر هيج

 ةارم الاقي فصَعتلاب هريحلا ديد ا هزيحلا ح فوسملاو
 ٠ ال1 باع ءادلا 5 7 بيحلا ةربك ىعمل ةراخر ُه راح

 اهمدلمايحرلا ا دور راردلا رد ًاربصب اهررسار فس دلاو اهسدل 3

 ْسراهرأ اركس شسو ساصنرلاو ْس رحاببط او أو سد اخ اراد

 00 رفا خطار
 تاعدلا رايو 0 مص هيدملا بدحلا اك ناعرلا را

 2 اهرب ىلا :«ةانراب ا تنل رزان ابدا يدعم

 عينصلا ع ه رجلا اد عمل ارار اك ارا ملا

 ةياورو ةلسماو ةركرلا اد اهيناف فرك نب حلت
 اهييلا و راصمرلا ماس ارم نفت دقو مدع اد نوصل

 ىاظفرلا قدهنلاثرعشتلا انرمو ياضدلاو راخلا ة ركض

 - ير قفاف ب ار يهمل ١ل امرب دمج ثدحل هنسيمخلا عردلا
 ابز أمس تع > رمل 0 0 ا ةنصح

 قم كاب ًرمصرل للا تاذ اهن اهيرَإ  سارحلا تاذ الع



 ١ ش

 م ملفت ٌىلسلامار نس ةرحو لكك تاز ٌفرححح ساد نال توشا

 أ - اذا اهبولّسو ا م مدللا يمل لمح رهو َةاريلا نع ىررشسكرلا

 ْش اهل احر عاشو اهعانرلمب تمس فصمصلا عاملا كيرخل أ نكح

 ض ىمادلا هدد اال نارلللا م هلسس اس د ربس اىاع اهبطلنرا

 ْ ةليسأي ةسطاي اهيزيرموع اهرغ دل رمت ا نع ميل يفر ممرمملا نم

 ْ ١ ءارلف سوافس اهبارت ٌبدحل فاّسلا شن ميرا ملاذ نادللا
 ا اههئاعس ١ قلعت افشششسس لا دسم نارك دو اهراكق جسام
 ظ دنءاط ل اهيبار نس شت نود سا 1 مومخع |ىلع

 ٠ افلر راو بتافل تب اَط اصل ساط هيي ةسيط هماشك
 ا ىدسو ”فسص نامل ئعمو اطمل تارحا ميطلا عم

 بري ميدملا نوعي اراك ٌبذح قد هباط رملا ىس دباا

 يدل ٌبدحلا قد هبط ىلسو يلع مدنا كاص هبا لوس اجامس

 ظ ةسببط لدي بباط ىورد مباطو سطر ”ردملا ىه امنا َءرع
 ظ ٌةاروتلا ىعن لا ب ال ى اهامسا نا دباو ةسم ين بهذ نغعر

 ْ كرو ةييطملا ا ذكو ةيبطلاو هياط ًرملا ابيع لقلد باطد هبط

 اهنفطيم كلمسلا نم اهس اهطلو اهل اهررم اد ارح أ تاهل
 ابرسح ىس اهنركر ماسر ميلع هرر اىلص اهي بطلا لواحو

 امك سما :ىمل ةييدملا هيزنل ىلاسسرلا لاقو اهسبط وًصنتو

 درج نيفايوركد انابطل ل بجاعدلا نم تري ره لن بطلا نم ريبع
 :ارع هنيمملا عدلا اهيدلو نيرشملا نم نيرجابمملا اهبل عامنا ع
 كس اهل/ر ارا سو نوع اطلاد لاجرلا اهيلحرب دل منوهمملا ىبمع



 م١

 - .اهعاشراهنومصل ةايوتلا نع سن يميل | من هلمملاب ازعل ا دلا ءارإ
 ارخلا ماسو ملع دد !ىلص ىفصتحلا امبكل ام ابك ىمءادعرب اىلع

 اسذع ماجلان امسلا ى ابا عامثرا مدعل ارذملاف نسلعملا
 سان نفصد |6 00١ اعلا ةيانلاب ايست ارع

 لإ اهنس عيمارم ص امير روبصك ضصورعلا ممدغو سادي

 ىرلرل مهّسم دعح ىلع اهلك دحر دك 2 اهعرلوا اهص ٍميدوا ١

 دول مدعم ىف ضايب هر يهمل انارملا ع يحان انبع هضرتعم ةيدملاو 8 2
 آرملاو مركلا لجرل ار نوبدلا رغرلاو نأ الا حدو يس ارايخد

 ' اة ولع سدملا تراس دقو حلا بم كند ةوكلا ةدنلا

 مدن ىاص يدك اهون عقمسو اهلهأ رك فيولا ى انبكر باطر

 ا” بظل بثلا َىَنَع لرع ا . كو مسد لع

 بفاغ انهم داعب تل ملغ ند يلح اجلا ف تناغم د دنس ا ىلع
 -. هودطد وهن ىلع حرمحلاو ىسودلا تل زنو ادييدع ممم قيلاهعنا .. 1
 0 ةدساو ٌةديَصع دحا اهنرمترلزا ىهملا عاضاب اننا كه تاتلازع |

 ةلعإلم# امن يصاقلا ىف عيعتفار هرصعا امري دلا اهرياعوا ا
 انيوارا نمو اهاتاررمتسو اهانع انجل ايرعقمل ةايرنلا نع لمت تلزم

 ظ ميدملا يرحل حصل هبي هبال ى ىلا بوري 0 ميرا مأآزأا ول ظ

 ا ودول دك دنا نا تر ةيرفلا مهداه ْ

 يعدل ضو مما عمد راصن دلآ ير د موكا مدصل منا كريشلا |

 نيذلاو فاعلا لات 0 00 راما فاقشر يداعب ظ

 ظ
 ١

 نوهت من  !ماضنالا يدل أ ارا كلام َس ندر لضر اورصلو اروأ
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 ا .
 5205 آم فاقلا يب يرملاو ميددلا |راعس لب لاق مب ملا ممااعس ربا .

 ظ ءانممح ا ا ضوخلا ىل امل ! بص نم سااندانم ريك ةحاح عن ام
 | ناربطلا رحل سو كدا قضدلا لوسر دي رق عهاجلا رم ا لغو
 ا نذوئرلو ميدملا للاي ىحلاجرلا ىعد ريس مع ثاقث لاحرب هرتعو
 ا فز وح ا نب هد ىوأ ناكذلا بلذ لحرلا كاذ يرش هزه لومي اهيضرل
 ١ ىلازع قيفح ماباهقيدصتل ةنرملا م مدلسالا ةَضْيدملا بدحذ
 ا ءابراا فاضرل اًراحيوااصحلا عبسمل ىاكب اهض كلذ :يلبات كلل

 ظ

 و

 اهباهجا ابل اًحد ري! نمول ا فاصرن ١ ىفعابهل اًيُساو اهم هر اكشن و
 ١ ىسفل ىزل او سحر لاحدلاو نوعاطل اد ارعددلا نم نمرلا ف

 تلذ ةسرم رولا ى جول نمارل قم سرطان ١
 ضيم نائرلان م . لثغو اهيح ديل اهرك ام ىلع لكم يضر
 لردحلاربم معا بار كلذ ريع سرنا قابلها ل ةحدام ىزاجملاد
 ١ د وضو ماهسرلا هش مدملا يدح ق كلذ قاريطلا ىرر مارح اد

 ظ ني ذفح ناكل اهيرلرارفتسدلاد كلا رش اد ماحلاو لرحلا
 ىررحلا س١! هاور مارصرل او لزتحلا سم لام اقدر ا رهسس او نيمكحلا

 هروح اه ايب لح بيرل مدل دحلا ف دش ىذلا لهن هديعو
 ةيزقتملا سدا | نع لعنر اىسا رشح" 3 رح مرا

 لمس اهانك ىلع رمت امو اح درمرلا ةصديخ اهريخ
 مزوول ازيويتنو ايضا مهلاب ةيجج ١ اهلي ناعر رك اهاغ
 «ليختوو ةهزحرم مر اي ةسحنا ترقملا تكا | نع لعل

 ةُئدلا ةذهو ّمَمنا دمتم كسلا نعلن راما 0
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  همواعدو اهل لسد يلع ملأ ىلص محرر دحام دار نم مدسجلا عم

 ظ ل ع دنا ىلص هيج مولفم د

 ملرت اهل كلاكأ نم نيرسمملا لانهسمل ١ نصعل خر بام مضد تلف

 فورلاو مرملا ٌةرحرلال اق ىورلا نم كل ربح ٌءرحرلا د ىلاعت

 ادهش ب قتلك هركرت ام ل لصح ناق اذرُسس للا اهداز لَم
 بملعبات بعو ملوق نم درا حر ديلا ! هرلز اه امم فراراعع

 ةفاءاقس ١ >0 يجخااب ما 2 ىماعاب اما
 ىجنحاو ندص لخدم ىلحد | نو كيلا عافملا بح | ىكس اف

 ناطلا ودكم حر ار ام شدملا ثدصلا لخدملا نا ىدص جرت

 يفملا ينك َةرسحلا مرا سورسل اوههو ريحا ص رو أ يان لا

 ظ قالا ناشلا يرسل !صررلا يم م ابل اد لسحب فصو امد اهل ايملاوا

 )000 اع سوما رح ا سررح ا ابمرفل 2 تا

 ناليبلابتمح برم! ىِدَتَحلا هاور انمس رحب كلم انبم : وك ظ
 0000 الأ اناث رمح ليو ةسدملا رج قم تارعسنا دّيددمو "ا

 ءظرمحلا ىرملا/ر يح ىو اههراعو لاجرلاو نرعاطلا م ايبطمح ١

 | نلظسراتخلا اهرانخا سانرل ةمانلآ هيمان دملا ردد ععبسا لأ
 أ 2ىجحرحلو ٌقدصلْخَدَت ىلخدا براةاملاعت دنا ل ا ثدص لخَدت
 7 0 ا 0 دلما لحب: ءزلا فرص جز
 ةسدملا للاى لير نك ىور اك ىاصل دلا اريصل ان اطلس 7

 م اذاناطملاب ْن ْنَرَم نم ماروتلا قف لقلر نا هللة هر رك ظ

 "ىلا ازاهع وسل | مسارها ملع وقجو عاط١١ زإ نار سرا ظ /
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 مدد لعل يا هر اّلاو ةفرممدلا اه لمس درو امههريع ىلا يد است

 لوسرلا يدم فلرعدل ىدم يدهلو يدم نرفل لفلا سنو

 ىسدمْى ب دحا نمر ىارطلا يدحو لرفل راسو هيلع دنا ىلص

 تاد ءافلحلو لو لا اهبفاصاو بدحلا اًندحي ىرآ دا اندح ءذه

 ماعلا ّن حء ثترممملاب ثمحر امرت ماررسلا نكي وشن ترسل مدل

 جيركرار اهبلهأ اببلهجا قوز رملار| قبس. امل مثوزرملا تايحرل | لزنت ايمو

  ىدقرلا نىهسم م اريج اهش سنا لونا دنا نع معَل دسحا

 د تاسمر حا نوكأ لفلو علاطملا بحاص نع ىلُز اًسلا ملقل

 هرك وفل دج 3 ارسل | نع نمل ا ءاسدلا

 هياط اب هيطاب ميدملل لات فلات دنا نا اعرمرم
 سحاحا ىلع كووياخا عفرا روكحلا ىلَضن دل لما

 داقلخ ءوسح او عوصخلا هليدكاو حرطسلا ريجاجدلاد ىرملا

 نعاجامم مسد يلع لا ىلص لوس ريدي ان نم رم اهن دن ايد
 هرابك نم نا يحي اما ىلاعت لات دنا ءافعلا فصو كلو

 نايصاخلا سمس انا نكم ىهر ردي ارمانن بع دلو عرب دل م .اهنعلا
 داصترلوا مل عاطمتدلاو راّضندلا ابق دبا ناحل ومال ل

 نارقل ان ايضمو لش تلمان اراد تلف نارقل اهءابحض د ايل
 هقحلاباهبل ا نايزلا ةبسسد عضو ناسلا يرش ىك انك

 مهه ربع دل ادلع يررسل ردنا فصل م اهنا

 هررعلا عنان يورقملاثرل يي عرم لملاو سشنلارهر فيلا

 كررت ةريمحلا نم ضن ن١ الهحاو ةئيدملارطلاث سراقلا فنان ةردعلاو

 6 ا تين ات تجي ع
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 5 ادا منا م ررحام مالكحلاو ةرطحلاو ةرضلا
 ماعلانع ناسا عمو بد ارا فصول ا نع لعملا ل يهل دل - م

 ماضل دلا سرلا لصور اك اهلاحم ىلا ايسرلا تلصرو تامراعم لاو
 ظ رصرلا نصح مد ةماعلا رانا نع ناسلا مب عمد ملاحم

 , ئاصورلابرلان وكرل ةيطاث لامحالا ىةريهسا نان نطالاربطر
 : نرِبْبّرلا ركذن ئوصوم ا, دلا نوكرل فاصردلا فو ببلرلا

 | دل هرب مه ماعاد ام ارا لوربرل اذ فتررلل ان برخ ) نود

 قرحابم ْهيدملا مسد هيلع رنا ىلص ملرفل سد لع ملا ىلص

 هس دّقملا باط ى مدّقن مجرلاك ةسطلا ضردلا قف ىمجيكمد
 رمطاف فاعلا رمل بودزل | ىفنت 00 كرتلا نع اهمس دنس
 ” ناهكراصح محرم ىلا دمس لاك تاما مرضعل هر

 ريس لاقو لشد دلما ان راّصلاد ملمس ى هلع دنا ىصر نافع

 ىل نا دقو( ةيبرح:رخ ىلع اضم تحس ادإ يملا نم يمل دعن حاج
 | 17 تافعاس لت ةزدملا هدام اره للان( ماقم ملا

 تلئ ةددمل اءدم داراو بلقش ١ لسم نم مآوا اهب راضنرلا ظ

 فليم مدملاب يي ا لفل لاهتحرل ىر نم ل كازلوه ّ

 لامضلا ناكصرللا سك انها يههملا ب تبرعت صلا كاضام

 ىععص رول اب لبحا ميلا روكزملا د اولا مميعسم اضه نر
 نيك لربلا | مز حرنار ءاولا ىو ”كوملا نم لع تممح ام

 أ" 2 ةهءاضللا هْيدملار لم ىلع اناوتح دل ةيرسالب ناََلملا ميدملا

 ظ اكول هللا ىلعا دناو راضلزناو سرج انهما فخر اههررمم
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 دن

 لسو بلع دناىلص دنا لوسر رخام ىرتامكح :لرتملاو نافملاذ

 ْ راملاربدنب مشوملا ىرحابم مي دملا ماسع هياهستلا ناجل

 ؤ ربمملار نجوما ابلجارب ئمهرا هن ىدمارل ! ىح ابرصوتل امصحر

 - ايمو لاجرلار ن وضطلاو هاّملا ا حالا 7

 و مملع مدن | ىلص تاقواحلاا ل ىرْسأ تراخ اهلها َتاَرَحلا ف

 هيناجناو لسممل اهو لسل !ئماناياو كلش نب اس عافت مدلوا

 قد لصرلا ىلع مربط دلوا اهرحودتل ةريبطلا نم“

 ايذعلا لدن نام انا هرتك يذلا يذيملا ه مدلسالا رددب لصا

 ا هدمل كلر ًءاورلا ىضدو حمم لازل ا ت تنال نام ٌةاروتلا نعدلعت

 ماخل دقح نم ىبد :لعرم تاكح نادرا اذا, َذحلاب اهرح
 بسلا 3 تا مال رد افه ضراو تصل اراماو نوص

 مادو م انو سلا

00# 
_- 

 رص ساس

 ظ / كوع

 برب هاحا برغر عد يعم راسا ساشا ميلاو برأ ى مدقت و
 20 سرورلا صوأ ر وبس ءام نو نم بوورعو بدملا بردي لمح

 ا ءاعسأ ىف ةارسلاو كلف ماهل اب يرق ص وتشم : لسد يلَملا لذي شرع
 لورلالرلا نأىلا راسا برس محلا برن اب فيلا ٌمييدملا

 :نرلارع د اهرورطل رمل اوه رخاولا ناو هرثحا ءايلاوه
 ٌةدوررم مصمم فلا /ايلا نرل ارمي هدادغن ىضاا طودلا
 ارسل حلا ماش او نيلففلاو سمسا رييمل لودلا ىلا ليفرطلا

 امة رصد "عءاعُشلا ًرهرم اهراز نمل "يرملا نار قتلا او
 اليملد مياس لا ىلع توم ار هراببلاو م مسد هيلع ملأ ىلص ىبل !نم

 نان كح لاحم يدقل ًةرففم ل ملأ رمفل لب رار لف ىلع سب رد



 للا ممم ل جاب ب هفطاوويسسُإ سم
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 للاسف اه كابن كليه اند مص احدا ص احلاوا ٌّىاملا نم

 ظ ايلابو ةرسحأ دما دلصمت رك أو تاحرد وبلا 1

 سوا | هلا طنا ليل نم عارك مد 86 0 اىسدلا تمح

 هر مس دال ا د وسم ندم يلد قررلارهر داملا

 م مدس اه د رس هيض ارنا 0 نا ماور تدحلاو اهسا

 | تح ىلا نع 20رم رارلا ام ىدخ ا اجر سو مسح نبا

 كر ءداررلا نعو ةركملاماع اعا معا دب ملاو لاك ى” نايدلاو س ىاذل ا

 ديلادقن اك فلن ىبنا اعسا نملرا َةَرَسلا ل امس ا ريب دمال نا يلب
 هريس ور ايزو ريسل يانصحاب هل ٌضدنحلا ىف دبا حر ىلع

 سي ا دركذشلاو 3 ًازلل ىرك د ماعاسار جرحا نامدلا سهول ف

 ركل اصلا دع ٠ نري يفسر تحديلا اهدعذتو رك اذلا ثاعل

 تَيقلاََس مو رم اميادسا هول تت ابل ىايسسد يعلو مس هو
 2 تحاب اك ييلرلا  امسدل ان م١ راح سمسلاو ا ندر

 فطلرنا ىلعلا ىرَقلا اهب راحو ٍقَسرلا اه رس اماد اه امسا ءدهت

 يدلل نا دا َىَْس ماعأ لرش ملا ناي ميلا ةراّسدلا باب نم
 ,اهعأو يردد كارراو ماس و ميلع مدنا ىلص ىسلا هْييط ره امح

 طاهسلاة اذهس ارم نول يه ايار مقسو ءيلع ربا ىاص مادل

 هسامو امل هلم زم ارتي رت نأ 6 نيب ىمن ىرلاو قسد ميلاع دلا
 تلضادبم ئرشدلا دلا ُيررلا م دهب قليالذا اهم مافمر

 . اهبمرعم ٌقلخيو ارم قلخ أدلت قعسد ىواع محرك ىلع كررت

 اهريح موعل ابمّعل رياس ىارترمر نورعلا ريخو مثم ١ ىأرُشا

 . 9 بعيوب رجروجوا 7077777 1771ج رج هج نجوا ججججوجببج#ج جوج جوج بج بودحو ج ووو و وجو ل معامل ب 6
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 اهتر اكنرلاع تُكخم ند تح نم .قرايلك نوكأ و امسح غ
 رقلإار ىلإ رتمللارعاو اهعرل اس كيعسلادواوتج داو ايلا اناا ١
 بالشت سررو ىلسبو هيلع دز ىلص لاق امين ارم ةرك ىضئل

 ا م ملأ ىلص هللا لوس رم نم مت ىم ماد مكسانا

 رقو هماَعْناَو وار نع تاذلاب :ىارامتن | نرل مرمر قطو

 ا مهايس !دنريو اهلهاو رارل نص هرازجا رياس كر ويسملا
 انرعلم هلو امالسدل نامل و ممم ولان مستو هيلع دنا ىلص

 اهبك كالو دنا قلحل اًذاحيرل ميصح لوس رلو ىلاعت ملل اهنالب

 هيك و رمام ث ديل ! هركذ امكح ناوام او نسائم ال
 اح اهراع متاببكماشكم م ىذلا رل ١ اذهولع اهياوتح دلو
 نضل ا نسال عيجل بذاجمسلا كلذد 5
 ميكب الا م اعدلا قسرا نيج نيل ازا دحأ 1

 رشم و سعب و كلم مهر هم كارو مرولع ف بولا

 ىماعرداو أبرمرمرزا ادا اك قملاملا راس ىلا | اييامهار ميدملانص

 يسره ارح لراس لآ ف لها ىلا ثلا ذ انرم حش لذي

 كلالذ تائساو هندلا ةللأ لومل نم ضصرالا حو ىلع ىلسرل

 ذ قرم ارو اًءاس حلا نع وهلا كشنات ١
 ةليرملا كا نكت اكو ابحي قئفدد ناصرالاو تاوعسل اراطما
 ابعر وو مور اهرهتمَْق ىهو سلياعلا ىلا اهرس ُتائساو

 ىلا ابا اههرارسرل مالا ىشح ا اهرسوه كلل لاهل اوم

 وتفتإلاو لورلاو 010 رهاطلاْى سوم لط ره معو ملم ربط

 د با يش تيش1



 ىف

 نس رخال دماخلا ىادككاد ىامد ةنمّرم . ىه تاحكر

 سسلاكاّرإ املا ناحلا ناك و لفملاو ةرايسل | املا ىرتملا
 رتل اسلفلا ةنهلابلاو يرسل ا ظراراا سرحأرلاو نيل ردلا نم

 00 1 ىلج ا ةسدقلا سما" 2 تايبلا ى لواعلا ف

 هيلادحوم ا اررحو ا لل يسم َملاعَلا مب ابرل | ٌترلرلا

 ئسيلع كيأ امل رمخاو ان مزن ظؤ5 اس ىل اع ملون ةينابر
 - كلي مانلا نوبلطضه دعو ليتل | لبق كاز لزب مدل ريد
 نوم لوا ناعددل م هيلع هيلا ىلص ىبل ١ عامل ادع كلذل

 ناكابل اوّخا لورا يظدلوا سرع باراك اكص ارشح
 ىلا ونِم ؟ اوم[ نزلا اهءا اي'اذبب لاول او ةرغرلا نيج ارهاظ
 . مايلارهو مم كلذل كهطلا نطارم راس ى كلذ مات اوهصتي
 مهلا ران) لوحدلا نيحيم ططصلاىشس ىلا انل حت | امن بواطمل |
 يول لق كل ذو ازيا ةرايزلا بل تن زكه دقن امث ماقدلا ىلعو
 رباحردملا لز مودل ةءره> ىد سائلا ىو ماش 7 ىذلا

 00 مسا بامدح نريمرم كإ ذ ىلع مرش هلل | لسع نم ,م مال

 ىذلاره ىلان لاق ديت امهم دو دبات مالو عم لرلا ىرلأريزل ابر

 معااس ما ردلاىلع نولوهل دارنا مد ملا لاصْرملاب هرصر كربا

 مالا كطل لامتم يلع نمرمال نايالا ندد املرمعاو ارب انن
 تاضزملا احلا نم نارْململاد عملا فطن رلاججا ميلع اند
 نابرحل اممم برارلارمعت دنا نا ازمهولع دياز الر تناشنلا

 ةررعس مالنا 000 اهملا نرل مم ٌةدارعا نورايب سدعلا
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 ندل لاح لفغ_هاع ٌءراررلا اهنط امك ديملا موس ىلاتل ناو

 ويرسل وسي املا مولا كل ذ لصوا مرعب هللا فطللو مدل دل

 رديصل ْنْردل ان اهلزلا لمد ال زا لاسرلا تود يللا رحرل "مضل

 اصلاخامتح دل لحل رصرلا ناد وتلا اني ثامن عقاولا
 مرسهلا م مي فعأ مدل ىلسو و ميلع ءدلا ىلص روحم نم سصارملا لفف ظ

 ةصاحو 0 مر ابرم ١ مسد هلع دلا فص حاوزاو

 نسوا م ادراو مسو هلع دنا ىلص يم هاسم نوت

 ىرْم لا هٌرخا اًقلطص كورلا ىلع لملرلا نمم كن دلي اح هنيدملا

 سكذب ثحملا سوو لجأ ىلا كاما رلاو ملا

 امح رفق دلاو اهحاذتسم لا ةريادلا ممن د م ملا عمل ىح ظ

 ,للاو رحأأو دلا ملوا ثرل ربا يطل قرود م فى صرلاو

 اهنرلوا ناح اهع هزحأا ناك امد رحرلاو كراس للا

 لها عاًمحو انيغو اهفع سقملا تاجرر رنا اسيميد امج

 ملهر الدنا ساضم ذل نمو دييدملا نم ىلسو يلع دل ىلص قرف
 لامد ئدم ٌصناو كتم انا ىاسو يلع دلا ىلص لاق اك ةييدملاو
 م نمو مي رولا صوئرت جكس امه ن امل او كح ايحم اجلا

 كالدف كلطرلإ دال, اوفرمت ناو نوم دم ىرعلع اورلم ناو

 سيجأ باكصاح كلرب 0 ٌفامرلا اوروبي سهندلا حرددصل

 تس هزراابلا كلذ مصاقا سعى ريلا اومر اذام مذعلاب

 كيلو دن اك نعدللا لص مرو مريس ْى مم امدلا اويرافاع تزل ١

 هل بلكىذلا يزعل ابراسملاو ضدرملا ملح مدل نب ربإك الس



 مما

 اهريمل تام ناو اهيل !لكث اعرو اهححت ناك امك للا جو
 نرل قات لت تاكحلا ما رعد تسيو ؛انسب اماوحي لاق

 اكن ايحر احلا قف فاط ناو تاذل اد ميل امعورتاوعري فاذلا
 تبرعت و ررلا نم مالا كلاخ نآو ةطحةطخحلا نم هلا نا

 صك فئاطنا باطل هذم# كلل ذكت | ذم درغن ل ١ د نم

 0 اهملارحارلا ةيدملا رسصرانرلا سوص ىلع ىلح يارسسرلا مرح ّْ

 | اظمص تسافر املا لأ كاحدلا تاكادهند ظ

 ةشيتوأمم 00 0 د ادهم لصق امد نمؤم ظ
 لهيك اصمرلاو ىرغلا طاس ٠ قد اعرب رلا نها ديك سرسرلا عي ظ

 تاذلال كلذ لفف دودو ١ مليا كن !كلُذ دعب اهراس ا داملا

 رد يدادل ال مهل اممل اير اه نور ١ ابنهردلو

 غال قيقحلا انرم ثرشلا | ذهن و مشل لق اخر طخ دلو
 2 ئتنحلا صاير الحاو دلحاع مس دملا تربط :' ىقلرسقلا فامدلا ]

 0 ايضايعو اهيركو اهرعمتس و انهْسد ماو اييلاحو اهصايخ و اسرلا ظ 1

 ١ ١ ناحاماهش ىئتر اهصارعى انرياط اهرعل كلذ نلت مد ١
 اهل اب, تاحرلاو حاصلا لعل | ئعرضر ارم وم اهريقت /

 هبو”دصْيإل دل مل لفل اور ح"ىلا دل اسيل نل ضع اضل هللاو
 فى لُسح ىبب ريحا مامرلا قررت ررمرلو مهمل ا درمارلا در
 عيدلا ىعر نتا نع ام ىهيص ف ملصو كرايلاو دنسملا

 هييزملاب لمحا ىرللا لاق منا ماسف يلع دلا ىلص قبلا نع
 ممل هر هه ا اذهدد تدحلا لريلا نم ّملع تلعج ام ىفعص

 2 رنه سعب + بتر يج< 3 ووو ا جدبجر -1+--جج ب
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 لح

 يابرفعص انه نوكي دلا ن داب كانه نول ىلا ءامسدلا عممح ىف

 2دابحلا موسع لص أح م رويسحو ل فيلو موُسرلاو ديدلا ملا

 ناب مو تاعاطلا نار راسو يمعملاو جياملا د ملل لمس

 هنعهدلا ىضر ةريرض ىلا نع ماخلو و ىهبرللا جرحا امكلُر

 ىروجسه اج نم قسو هيلع ,للا ىلص دلآ لوس, لاه لاق

 00 2 لس ةره احا مل ثع ورم ىلعييو | ىلعس رثخالا م مس 1 لانه
 2 ىررو

 ظ ل امودا بمس ” يدخل ركع عاتم ىلا ردد لحد | 0 ا هللا

 ا ماكر اعلا واصلا
 درو اي ىدح حر ايا ١ ىروسم خد نيل ا

 |! معرس" هنا لوسي لاق لاي سان ن ريبرلا نع ربكم نابح نبا وج
 د يال يال

 0/2 راو ةرمع كرف ةراصلادلادبربدلر رظفع عيخ# ماسو ميلع مللا ىلص

 0 دك نع روحا مامرلا حرحأر اخ ةلراع نال مم ىلصصل ىدح
 لا

 0 للاب, رب قابمورب يسر هلع لكلا ىلص ملا لوسر لاه لات ىلع

 |[ "لوا نام مد نازملارم ايو نانا نسل ل سك ةرلص سوبرا ىرههم ْى

 رعاه محام ساو ىزمّرل او ريحا مامرلا ججرتحاو' فافنلا نم كريو

 لاق ّرصلا هنعدلا صر كراضندلال وطني ديسا نع جلا

 ةركاش رههسم ى ةالصل ا مسد لع دلا ىاص للا لوس ىلا
 هرارأ عيمجو مرايدو م رههم ىءلصاح لئاصملا لفث حرا

 ىاعءل ضد ز انيعم ميم لخار ويف دحام ا موصل اًصل اد سوامو

 حم اجلا نيهبملا ف كدصلا دال لع هلا ىلص مارش نا

 هردصلاَتاضمو يصمم 2 ملفاملاو مرورتم تت مملرملا لدمت
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 0 وجبب بمس مس سس سرج يسليني لي ريب ا يبس 0 تت ب ب بب بت؟تثتآ# 22 5

 - هالص ديبش دحاسملا نم هاوسام ىلع عماجللا روم او ظ

 لح اهرنخ دل يصر مخ نبا نخ طسررلا ىف ىئاربعلا ىرحا
 كلز يفعصل هربع ىلع ايضرمصخن ذي زيد لئاصما لفل 8

 كلا دبحو ممنل ا مس ًارملا تاندلار برداهردلا صو

 هلي جحا ةروصولع فأي ىح لامكأ | مالا كيانه اكايذاح
 مخ لعدلا ىلص هدنع فئرم لاب ال ئركل اريعوم او اسابح

 ىلع ترم اب ىريشسملااو عاهل فئاولا ىلع ررملل فقوملا ىلع

 لفالرلا نولكرل عامل اا ٌكرمعملا ندل ا اعل مرسلا اد

 اح دملا د انسزلا مومخ د دك ٌقاملا قفا مالسدلا ل صاد ند

 ”0 مخ اتدملا لا ول ن مازهلو ماسو هيلع هلا ىلص ل اماركا ا هر سل
 د

 درع راو صر

 تردطال ٌمْس ملا ومس امزءاسو اهلك دليدملا عم ل كلذد يهب دش معاخ ا
 ؟اأ 7١ رمح

 را فان فلس امكح يهعلا فدحلاب ماسر يلع مالا ىلص ؛ . ىو

 نكىواه لعل صيف از /نتكر لرتلا وم لمح يهلل | ىلسم

 عطاخ بص ليلر 0 اعبامدلو ايس أن رن ملل امس عيت ا

 قصر ركسملاب لهن مد مسدملاب 2 ملا ىفص ,لوقل 1 5 0
١ 

 ُ ا مه

 لايعرلا ؤعاصم ىقُثرنط رلا ره اطن ىحرل ا نعرلا 00 ١ 3

 هموم محو للا ناوقرلا نمر 0 تلا ياما 3 اع ت دارولاو ك

 ص 1 م املا تاوقرلا ىف اربح ءتصرل يامل لا ناب ات ١
 ةرخيلاو اندلا ىف اهمل اناحاتحلا تاحلاصلا تايايلا قكرعلا

 دراوملا انس اولصل ىلا ”تامدلا هن امل | ًورْفلاو اهبل ارفلخ تار ل 2 7 0 ٠

 مج جودي جبع زن ةاوإ وس عوج ٠.١ هس بعإإ , هجججوو تجيب < دا ادع

 يي

 27ببجهو وج جسم همججت بج: +: ٠ وسوم ع

 2 ىاعرو مدديملا اومعبل مسد مملح مدل |ىلص لملخلا لاقاك نيقسل ا“
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 مهارنا نارمهلل | لاَ امكح ةواصلا اوه كلذك لوسرلا,اعدد
 كربع اروح ناوترلربلاب كم لهال اعد ككدخو كدبع ناك
 ةرحإلا لرب | عم لسن و مئاع رك ه واعيد لي دملا لهل اعد كلوسرو
 ةمهكلاو”نايدلا ةرقل ا عم ايندو ايد ًانطاد ةرهاط اب كلو نإ
 قرقلا لاكرلا بلال معماجلا ابءاهلسو ميدملال ءياقحلا هرهاظلا:

 معا الع كارلا نط ايلا ٌميصوملاد ةشاعدلا ٌمفعاضملارمس نم رظو
 دوبمىلخ اهنراصفرلا كغييدملا نم نإ رضا كلذ لد ةرهاظلا
 نسحبلا نو لكس ىاهذخرل كلذ نايل قلامل ار وب دع اك
 لص صرفو مرتع ىلع نور امك ناك لها و وهلا نرد نس

 دل فاسو يلع ليا قاض هينيبَط ريس نم ابرق نط الا اني رصرملا يقملا

 -س نزصّرم ءللا ماع ْى ب مدن ىرمل كلل د ريال مل ناد مرصع مق
 تناعدلاو نمسا هور ارداف ىرسلا ص سم رم اب فرارهو

 نط ال ارمزرا دوبرلا اودغو ءاشيرلا عشان نيمملاو ,ارقلا تاز
 اهءاجدل نزحاكسصلا كاعو نيئيَرعلا ةييدملا وف دل مذ
 فلس ملناو مه بذاحلارلاب سزملارلا سْرملا دعاسرلو

 ىانما همو ٌةنياعرلا مط الا :ةعاضملا ىمم نم اذه
 دما امافعاضلل كاد اىريطُم اربط عصنلو امص مدملاىا

 اهراع ىلعانب ةململاو "ةيزملاو قيسلل ةيجوملا يايدلا ةرقلا نم
 -لممل او ارهاظم طاب اًملطم اند ربع ىلع فعاضم ابءامندل

 متاعزود ةرهلل اهلها ياس اولد نامب ملف رهاظلا ملصلا
 ده ثلا ايما هعاضملا ر_ هارب ربل نمرقهو ىطابلا ىعملا كلذ

 «”سسسسسس ير سس. - ت) هيي عسل لا



 ا ظ اهلا زيت سلما مسدملا كاك اهراعو ملم ىلع نيمهافلا

 1 ظ تن ناو انزكس نم ةوبام ىمملا ىف اذ اني نأل اذ اه داع ىلع

 :ش نا ناراببم املع لزرلا ف نافو عيان ا ناو ةوسلا ملأ ارم

 ظ لطف كلر فامم ىلع اهءاوتحرل كللو امورك ديد هئابدلادلو

 ١ ناصري نوف كد اناذ اهبامسم لك لملد اهو امساد تلاملا
 0 اكضأد لدكص ندلاىلع ح١ سد سويد و مسلك هللا

 امهربع ىلعاهسو اهن ىعاضملا نايدنل فبالا ةنماملا ىه

 لوا نارفلاب ىفتملا ناعلاو ىارل !ىهذ ١ ارم حلل ا

 اهيامهرل اههمهَع تافف اهبصح ان ى اببلط ىرطنا لفلا ندد ظ
 هيلع هللا ىلصلرَعل نرمل اهل !اههلرُن ناو اربا تللز ىلع لزتملد ظ

  ملسمو هيلك دنا ىلص مي تال اذهت و ةلمارمل انهيت نإ ملسو
 وهازم اهربع نمرمم صو  طوأ ىهر اهيسانبي وا مدل اهب

 - نوهافلل ارشخاو دارا رهاطتم رضاظ لا ىف امال سلا ظ
 سلاىلع هرررطلو كلعم اًطا وكعب مرموعمل 0 سدد سملاعلاو ظ

 ةسائرلا ةزملا مف ناكد اه يس اهلها ىلع | نيف دكح ظ
 اوفس اريلع امه ىلا لكام ىلع ةفع اًصنملا :حدلا ةرضلاو ظ
 ةفعاضل اس لفل صو ىلاس 000١| دعاشلا 0
 هين ازن دلق نطاب ٌةْرف ىلع كءام قلم | اير اهراع قلك اهل رمت 1 ظ

 0 لك ةيلع فا ناض دنا لرسرب ىلا اجو مل اول ادد هلم مرص اب حلل 22 0 ١
 0 2-5 ل

 كاددلا
 راع نال 5

  1ل ٠١
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 ناهذلاو ملطو ناوي او هريصل و مل وبك ىلا اورد ات مرت ص ايلا
 كارد نيَساه دعب لا ى مرص ارو مهوملا وانا 25 مصل امص و هملا

 لص نم مرد ءاريعرهاط ةفعاضملاب يار املا كسلا عملا
 تاراصل ايد ليلا ما رارطنش ناكحائاو تلون اهضرتحلا درو

 اىلهاهط مرثس نص وولاو يول | لمص نم ٌمهلرح ىقحإف ةيضو زعم ا

 ملي كلدو ه ءانحأو هناا تررط لسد ميلع للا ىلص ىلا ريف

 مهرإع لع ك ازد مرد نادلا ةمع اًضمرس سرد هدانا
 نرقناسلا نون اسلاو مباع اناكد رييلا اوقسس كلذ
 فنا اهئاحا ةرّمح نم اناهنأطع نوبرمملا كئددا
 اريرطت مايبعلت مفوهسلا مما نم دلولا ةلزتع ةييدملا 5
 مل ةيعادو اهعدمل ناو هيلا ةرطان اعد اصيخ ءاصيلخت ْ

 فلفت يمد قاوم رلا حرلا فلقت ريعن لع اهم اهشرمت 7

 ارب لمعلا لست ريل لرادلا اب اهي لمعلا عزم كلو رس صاع

 ناسحرلا ىيخ نم ناهزلا اريل ىرطنض اهريغتا واولا -

 مسهل اوا املا رميح و هنس نلااهن هال ررتف كين |

 ىرغا دهر لك تبعحام ىهعلص مسد يلح مدنا ىلص ءلوقل ا

 دلاو لا ناب انه نوم فلا بام ىلا فعاضملا 2 قرم "لع د ءاول
 - لودلل نابسملا مدع ىلا ن احلا ل ٌميسو ءالبل ا

 لررطمل اك لزدلا نيعدبرلاو ديلا لثع لز الا ر ومش رارمسلاو
 تاه دارو داقمّساب ىهتقس فملقتلا راسن اناو

 مم ماو رازحلا نم بف زيرل ذأ نيدل |سارساإب سوممملا اهاسحو
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 ل

 فا دلحلا تداعتس تارملا ثداعت تايب نب رحال اااحاطشعو

 درو اك لادا ىفعلا اساء رضا ةروصل ان اوواسل ناو

 7 16 نام كولو لإ سدلا ىلع هررطرل حلا سدو للا ىحرب لوم دلاو

 لير رم فىايسو ملل انا نددعرملا بحل لقم للا دعو كركو اهركي با 17

 1 ىفاثم فأبو ىورب ورم نامزفال نا ردوملا كيبل ناسلا

 هسارلذ ىلا مرار مهدواح نيلب : مال نوح سدل ادولح م مص لالالا مررما ذاو)

 سريالاو ام سيئر الل ىرقلا ها الا يرسم ملا: معاد حرب اونار 0

 قياخاب قاحتدبف فللت يَ مب لذاذل برها 0

 ناعدلا مفيلعل كل نب نكد اذ ةيمضرا مرومصلا تامل نام ىرمَو نملدلا

 مرسو سك اهو ملومس رسو مدلأت هئم وم اهح ىلا ايهع َءئطابلا يلعلا

 "00 اوككاربح لطب رماد ماس ف نموا نماوملا لداصت و

 راجل ر مصل ادرعربصل كاد ىلار ىرت شن 0 ملام ىررز ار وريسو

 - دعس د اواع لفل اب طرح | اهتشاس سس نموفت اههسم اصلا ظ

 اهبلغزحأت نمولخو ءمصتسلو هب نيم ل مدمن نم ىلع لوتسملا ا
 ”0 نايتبلا نمرحلت نو اهمرود نم ىلع ئمملا لذ هم ١

 ا,مدطراوهر ماسو ميلع مدلا ىلص لس ىهو قل انبم , روكسل ْ

 لقلاو نامدلاو مارلاو ةنماملا فرع انباعذل ركذ امك اهم ظ
 هلازفلا ْدَزأب اك نيمزملا نمدحاو ىهب رل ىئح انريلا ردع ظ

 ايلااببلد اهنا ىرصل ١تلع ١ ىعملا اذهب ماس و يلع دنا ىلص ا

 3 مربح لعس دن ابرم ص اجلا كب 5 ىسركلاو 0 ارنا |

 اهنوكرمو انرلك مدل اهرس وو اَهمص و هههشر تسد امج“ ْ ل ا
 محو تي م 2 9

 ىّومان ترو ليللاو



 و

 ويا ' 8 50 . م -

 مللم هرهاطر مر راهم موللم و ىلع ىلس لف سو اهبر ربح و

 اههورلأو اهدادعا مسار لاواىسرلا تمحا رز و اهواىساّنددكب ازلو
 2 ظ
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 هر منسرماو سول ا سرنا ق اججرلرط اهنيوتسا لن اهيس ارمو
 رصنتش مر هدر مصست رل ذم ماوملا قديك لت ئىفسوو نوما
 اذبشلف قحل اتعسو باس دلا سلقلا ةرامجلا يحاضم ىف

 لفك آم نمو نحل نم ئدل ماس يلع دلا ىلص ريختر رجو اههص ررط ظ 1

 هل ادقو ّىعلل نملاّوحلا مم يحلب نح هلكت رل ىحا قل

 ةرحرلاو هولا مطاملاو ةرهاطلا اه ايصوصخ فشكى لا كل

 سْوملا ىديع بلد ىنعس و لاكن ءلوث ريس لع انرغ لفعل دك

 هدمههاشو ٌفودلا سهل او ركورلا لظحلا كإ ذ نماببل ناو

 اهيدو انو ابن اح او ملسو يلع دلا ىلص زوخير رخو سور

 اع امد اطسم ىلعرل | نرئترل مسرلاذ ىوطملا تاكل سرطل ١ ىرع

 ياشباب ناعدلا ايرعساو تلولدمل

 ىلإو ايرلط اهسرخإ عماجلا نإ مسرلا ىلا ”فاضملا نس اولا دل صر
 كلر نم اهرعامل مط اهدلاو ىلعلا تمد ره ىذلا عساولا مسرلا

 يلعردل | ىلص ىلا كرد ٌفصو اك اهسرلا ل تعض ىذلا عملا

 تالا ل ماقام ماو ىلاعت ءلوق ف
 لحل نا ةريورص ُناعدلا كده لح اهينر ماعلا اهيل فصو نا

 اهب مرع ىأرقلا ياطمحلا اهنا اكن ددف احلا ثرمو اهرثع ءل

 اهرلعر اهاعسم وبل اهو اعسا تعونت الو ىارقل امان اهات

 لح ننولادامو قفل ر اهددن ماج امسا عمجىرخ كلل لكو
 اضن زمر

 7 هيمو جس جا

 هس تلاع هوس وس 0

 اك يمتعضشفتب تيب نيب

 دنع ةيسنجللا 0 يبا



 تاطم

 د

 . ىه ؟يدملا مسا نا ملاكا عياللا لصملا ف ىايسد اهدلت
 ١" فرلتخاد ميلا اوهيدئانرلا نلخادلاو ان نإلز انا لز ام روص
 7 لاصانم لاح ىانم مئادادهسساو ءربسا مس ١ ل نم مءاهام
 | ل رسل! هذه نم ماقم لق هددعاوا طسددا لدا مسا
 ظ ميكرتتام هدخنو نيل ٌرانل انبقن ىفككرلو دعتدل لُر ام ىلع

 دنا صيميترمفلاو رطل او ةلقلاو ٌةَريك !ّص كلر نم مهنارذ
 "قعده اا اوليعامم تاحرد لفلو ردت كل د س مياع
 ٠ ركرتو نافيل ارو نيرظ امل ادنع نالماعم اد لاوهرلا تاماقملا
 ١ - اح هايس اددع نا مدعن اك ,للا ير ىر ريرمسل | ىنعدملا

 ءاميرا نوكتمسو رعلا مسرلا هدع تير كدا ناطر توقبلو

 ءليآتاعسا ترد ابر بتضو و درملا 500 اردو ةقسو ل

 اا ب يكس لللو ابل رسما تركن اذامسرل اد دع تم اول
 تصو ىراد ىأز نم ماسو هيلع دلا ىاص لاث ةنلا د اولانم

 ١ ١" هصرم ُيْشلاو بك ةرابز ديصيد اهلا لوصرلاو ٌىعاعْس ,ل
 ةرايرلادبصقل ايلا لوصول اذ مصرا سا معابرل زخرف عاف
 بحوص هراوخ هنطم ىءليؤن ريازلا هارولو مئاسل اىطعت رقما

 - اًهفذةّلنف كريت ءاز الرف كلذ ىلا كب يهد د ةصاخلا عاما
 ١ نان ملسُتلا ىلع ترملا بموق عاملا باحئن اواندص لولدملا دك

 | بد ابك سيسمو ةئاحلا نحل موت" ندب مهلس لا ىلع توحلاو مدلا

 - ةصاقلو ةماعلا نم سيال يامل لوْؤص لد هو ىضاصتنول يصوم +
 | كلير لها رارا يه ر راو نم ايرل دحولو لزامملاه دهب لران لفل ىرَك



 ىلا

 0-2 هسبدملا عسا داملا ىف حبلا بور اك هسا مازادكول

 ىفاعت لاكاك دولاب الفت ا نيرملا باذملا لاقت ف ةدابر اهبصاوحنم

 ادهف ىلا با دع نم ممر ماطن داحلاب مص دري نر _مّلحا ىرحلا ف 7

 انره ينيفا نونو يل بالا لملدل عماج اهاعس |ْنم مسنرلا

 ىا هدماح نأ دن هدامدل اررح كازك ذهن بابثكلا ىعك

 بنتي لاتراف ناد نب ل نال اهايار نوكي تح فلو مه
 دو كلذ ْ ّىحلا له !ءامتسس ١ ىلاو لوسر ىلاو ما ىلا عحرر

 يقرع ةيدملاد يكلم هدالا ئائم اماما وس اعل ١ نضمن ملا

 ىرسل نار ا درخ ءفرُسملا ٌضورلاد مضت او كده اضاف |

 هلا ىلنبو ماسر يلع يلا ىلص ملا لوس ىلا ماقرلا صوص

 هر دل بهذ سانلا نب ارابرح ياترهر ةييوهوزلا مالم نم

 - مس الا لا كلذ ١ ىتح محلا تمت اف محلا مدي كلذ نافر

 «مد#لا عل ا مساع قرهد نئلرنا 0 3 شع دحاب

 اهو رحيل + 0 .! مرسل ذلحرياو ريك كلذ د سعر يللا نمر

 ف امرت ملا اهواز 7 نم ةرجحلا درب مالا

 اهني مارلرلا ت ُترساو مالا ت تروح ن وكيف ةرخرلا ادع

 باح اني ادبمملا نا نا مللت اياز يه اعلا امرت حاب

 هيب دل ماقحنلا ير لولا نايح اهبل ١ ررعلاو كيرلا

 حلا ٌرحرنا ناشنو ماظن نسيت قاع ّيورخدلاو

 ةضاشة رحل الا دلأ 2 لمككرل م تاق ا

 هكدواساسفمو عفوا 8 مسرارل اهسرلا د ددع امتتو امس

2 

 .٠ مه 7

 ل - - وويل ١ نو نسم بو جير وب .هوشورو بوو ام ٠ جوج ىو يول“

 * . + قاوم فش <

 هدي

- 
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 8 حب

 اهاحادتو ةريصلاو ناطللاو زملاو ٌةريكل اراد ”شدملا/و
 3/1 رئاره ل قرملاو رمكصمد رج رار تا نقم رع

 مالا لاق | اتيت لع لحد اذا ناكضو اهم امحا كادت 0

 | هبراارماىدلا كلذ 2 اقماع مح ليكاب مرمر 00

 ! أ اًنخا اك لمكرلاو لصترلا را مل سا اتكرلو ىوهلا نع نطس اه مدن 0

 ١ قىم هلل قديسولا هاناو -لخلاىلا لاه اه اد ةلخلا ىلع بخل |

 أل نور باهص اضل حلا ء مل مليسولا َءاهل احب ى يدملا عا اًندلا

 | اناياس محتل مهل الر روكزم لا ماعد سسرلَر ام وري دق د هرع

 ١ نيرلافعام مسو يع دبا ىلص لاقو أ ل احرب لتسح نريخا ظ

 ظ لاو ناس ثدلا ةسرملاىعن اس اهب ىربت نولكت ا نس حا ممم 1
 ظ  مكتأتا مدهلاا مذهل مدل/ مرل !لب ملأس باو اق ىاضلالل ظ

 ا هد اما لاكن لاسم ناسا مل اخ نم 0 1
 )00 | لزق كل اتيققم ارما ناكو راومقم دنا رم ١ ناكو

 | ئدن آءاضنا اهلهان احاو ياسو يلع دن ١ ىلص منيل ارّمم هلا

 ندلا لها مع ناءافغالو مسرلو ياسو ملع للا ىلص لوسرل ظ

 - ماسنو يلع لا اص ملوسرلو ملل ايل نرمد اسل او ىدهملا نيدلاو 3

  نآرفلاب تمت او ىيل١نيدلاوه كادر صوم اع و سواملا مئدلو

 | لا دهاس ارجو ناسلاو فلاب انيعد ديل ارءاسو ظ
  مالس لارج اس و انهن امس ! نم اههاف م ىلع يوُيعلا رانا نمل ْ

 "1 امشل كرش !نِع ايس زفل شسرفلاو ناملاو |

0601 | 

 و ساس

 يبو بربس وج مب بودر

 اح وج



 ا

 صرت كم لا ابعساو .اهيمادسا ةرهج نس نيدلا مري ىلا قيام انحاد
 ةريهع نم نسما ىاع نما انيعساد اهيناعا ةلهج نم سوما ىلع

 نيمماج ىلع نمصتم اهحامعا عماج ذه م ممخللا ايهم احا ظ

 ففي اكايَرَعَت ةريهح نم رسخدلا لغو اصح ةممج نم

 فلاملاو سمسصلا َق نيمرح ا اهمرك معم احلا نّيشملا تاك ذا

 كىيادلل ا اهريس ئاهرتمل كلذ ع مو شلملاب لمملا ىلع

 كلذ و رماك دنا اهيترمُس لع ام ىعمض ب دملاص ىرايدلا عينج
 هايم ملم فرن مدداو ل اههدلكد ماريعل لو ,ئاويك نم لف ,دقو مهلا نم
 ماىاص اعد ب احا تيلع دثو للا قلخ لفل ار ملح اس نو انس
 فخ ردع لع ' تلقح ام صعس مسدملاب لمحا ىلا ملم ميلاع

 فلي ملف أب 72 عجم يدح# ءان ءرمنيييصد كلذ

 تدل لاهامسا راس نم سنا لكص م ٌميدحلا لك قكلذ م م

 ىمخ ىرلا در ديلا ىهكرل ام امبم لل د ماد ىظس ود موا تاحررد

 لز انناىلءانمصافاو ةليدللارس نس ئرط ىلا ةاّسا هذسهبت

 يرعتل اعرلا دارملاو ناسارلا ىلزا ليغ لمصمن أمل ماج امرد سواحلاو

 وتل امدل ابو درع الاب ميلا س اسم ْلدَسِح كررتم ا اهيّتسرلا
 صضئداصح عش هريعد اكد وبمسلا ديلا بان ىف رلكذ نمو ل
 ايس ولع, لكل | ميلاد مل لصرلام ىارن اجرت امآو انيلاوعاو يملا
 كضنرلا, اريل انصرلا طلح ددمر ىاصترلاب لم هام اذه انا م

 امابرعور ار قرن يب ىلا حاكم روصو قتو ىانصسسس دلا لفح دنع
 رويلرورلا حجات رهاّجرل هدّممل مدد دحاجلا دلسلا جاك

 0ك 20222177 2/,/2727ُ/|!/:72/| 1+ ا ممر
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 ” داما كحك دحاو لك شع كل دكح كلون ديلا دلو

 "تدملايارياسل ا نار ١ قْفاَلا لعملا راصملا ةيلاو دورملاو

 مرقد ل انيس دحاولا دعا ميلع اضاف مددو هئرشملا ظ 1 2

 ظ بلاطلاو تامل ناك مدنن لحي الن باقل اندل مرفأ لورلاو ا

 بئاطلاربلرلاو ماوكيلاب هرصس لاط ناد ةدلصلا يان ارمهمن دلو
 )00 ا همنا تام علا 00 لبحم اه 5
 00 اعررتملا نكروَبل نهم عترل ىوتسردلا مدحأ داهم ]

 | ا حن تح نيسدننم ىَس دبحو نسب الذ كطم

 ظ - مدقم زحولاو تلف دلو دحر الئرلاو ةرورملا» أبا اع

 ظ اس نبع كثر الان ريالا بابا ىف لمهملا' ذم

 1 ةرايزلا دص امل ( سعب ما كدلر نم ىلابحأ ىرطل هزمدد معو ريسلا

 مناىلا "اهم الرا دهتعل نا رت او ريو ا يوما نم ًهرماو , ىف لصف

 | ميشا زياظذا مياولو ىلا كانا يدل برغل  ملتعا نم ةرايزلاد * في
 | كيل ارنا كيسي ىزلا كيمو بفلا كلب ميلا جوتن كواح |

 ' | قلك مريت مْ سو ميلك هلا ىلص هبيبك ملا اعمَ ملل ْ

 هلعو هراح قرا نرلا اذه ْى ةرايرلارما ىمههلر ماها يدب "

 مس دو هرطنو همسو بحي كلذ ى هللا هاما امل لدرس نا ]

 ] ' وهل اازه ا نال هاما تكل 0 500

 رو راع طاحا اص مص: عيسو الل كا ام نلو لاخر دم ىلكر 2 ظ

 ' دارار وجو رئاوس قلز اننا بحب فلن لزاما نام هايا هانآ مل ناك ١
 | هيلعارهئاؤو ايس ل هديرح نم كأي دن نيم برعم او قرتسملا 0

 وورود بج يس وووو- جوصبج ب عججج بج ههجوتمب 0 ع مب
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 ظ اصرص ل دبحو اهيلع ام ةراسرل ان سيملاو ريبتملا فواز أ ١

 ُ امتهتددن "نايرسدلا يضل ل ناو ديا ن دأب 97 3

 ىقرطلا قوتي لناو ريوشل ارو ري شتسملا يكس اها ||
 هيلكيفلا ىلص للا لوسر سس هياصتقرلو زا عاطل مارك لو |١

 تاصارا اتاذقد ارب ءلردعتا مدعو هراسسسرلاب سو
 دبع عدو ىفلو ايريس يارا مكس انمزلاسلغ أ

 ىوسم لاو ةراشتسرلا عم دئديح ر ويم ا مرن ةراكسالا اعلم هريع
 اعدلاو ٌهدلص اعرل ١نرل نس اره ىومملاب اطمقندل

 موريامص ئزيلااب مل صخب امة اب هدنعل ديا لمحمد مرابصلا خش
 ] ريم لا ئحو هب ىدصل | ا هربسو هواصشت

 | عنو علل هد اشسسرلإب لسا نآو بقه دام ديم فكقنملاو

 ٠ مكس يلعدلا ىلص ريب لوس ىلا لعلب جتشاو ديالا مرسلا 0١
 0 1-1 لفعل ايرلا سعي دل اونا هديغ رص ان بلقل ١ ناو مس راروسلاو
 ١ | كبر ىف هلكدف لمملا نوكمت دبا جرل ةيرقل اديهلع هلك ل صاطلا باسساو |

 ب ,اسس قراببحو ميلا ىلا اعو مهل او ممرتحرو «اريرم ل اهلاؤ 1

 لضم يل اكو , رمار لمد ايد مكس ر ميلخ مننا ىلص لوسرل [اساو :١

 ردو ' د)“ لوول ىا هلل اور اهسرلإب ىلا قولا مل عسون نام ماو ,يلع مللا “

 || ديااع ا كاف ماعلا كلضم نم كاس ا د كير رقيب كردعشساو كوع

 ١ 0 9 060 مهالإبوبعلا 2 اني هس ع /رمارلو ندع ٍ ١

 هريس ناعنز هربعر حتر د رصس نص ميسا وا سرلا اذه نارام ُ ١

 قوي اوا متاعر ىّن امهر ىيذ 210 ترلا زم ق



 اندح ذل“

3 

110 

 سلاو ارملاازه نا معن بك نار ملح ىل كلر 2 همسلو

 نكودترصاو ئع م قرصاو قىرما رداع ىئناعمو ىبد ف كيش مىبلو
 ' ةرإئلاءرصُت ناك ران م قدر مت ناكح يحرخلا فر دداو ع( يد نقي -

 1 اهراغرا رع ناكش !داادكجرو ه راغدا تنرلا اره ْى اهاعن

 ْ مرش اف د ديري ىلا رس رهرزا 10 ل هر اكتلا ناد واعس
 اراررهرلاب توصدلر ىفرخالب مل ب طلح كادد كالزل هءريردص رل) ظ

 ا لا جوزك لل سامو انيمح احاالاخرا انا دع فام ١
 أ - را ءاعلار١ ليحلاصلاوا ناهعلاوا ىلسو كح دلا"ىلص ىيبل ازا 1

 || لطنورلارابو ًنحاسوبلم وا ةرسيام مطمل نما ركصذلا سل اج
 | ياداورعول ال كرتل ا لملد ْتِلَر سكع و لفغلاو ريخلا ليلو كلو

 ظ ْ كلو وم كرم ريدر سرد مطاسا مدعو د نيضرتلو جورج ظ ١

 َ تلو ىأرم اعرسو بعبرلاو لمت نا ىلا ليلو ويف هلاو اهو لك ؤ ظ

 م2نماعو دا تكرحاو اوه اهب ندّصل ةقديصل بعت لو يكسو 0
 بهما دو تائيسلا نهري تاىلل ناد ترصو ١ بقوا

 نع عاملا محد مللا ند اب لياخلا لمح اعار ثريح ىلع سرنا 0
 راظنبو يتلا كي رلذ لاح لكص ىلعو ارجو دعت ةددلعلا 0
 فيلد هن عتورّدو بارع الد معه بلا اعبر رم ارعرزا نوطملا ظ ظ

 ءلورهرلا لارت ملاكح لملولا منو ملا اسمح كاذ دنع ب اب |

 أ را ىلسمو بلك دل 1 ىفص ملرقل مقملا شر هلام وهدم تطرب 22-2 )

 دنا ىل لولو ليك لا مقل ذلا اس أولو م ماعلا سرلا نعت ا
 1-1 هفزرق ةنرازد ماسر ماع هدم

 ظ اب دانس ءالأرلا مازن اطول سرع ابر هلا ماد مخ ريرلا هلارنآ لادن وملو برا ءاع هي

 كمل | ىفعن | لل ايررنا ةوئرلو لرصرل لون مريام
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 ةن انتوا

 ا

 ام اهنقرصل لا ناث ىمظعلاىلعلا ردابدلا ةرقرلو لوحرلاو ٠
 دعا زلنا عئرت اهناذ قدصلا سد اسلو ديلا عاونا نص ماشين
 اعمد هراهككحلار ملعل انرسراربعر امكرجر ارم هراهكسلاو

 ظ ابمزم انربو هو ازد اهن اذ ع ذولو فدصلا نع اهنعدلا 14 3

 .دالا هزه لكو/م دصلا ليمتد اللا نام ملل مليا كلو جرحي لب اش

 روملاو يملارثخ ملا نذأن راح اهاع أن نمو رنال ان لمست بارا

 تس دزولاوهدنع نازيملاث ملك َبريلَو ءلاحو ب امح دل
 ىدقل كاذنداع لاو ةرايلا نم درع بولفملا لله ناو ليو

 ى دعم دلانز اب اباصّت و لارح ١اهل تاقورللا ناذو ريريام
 ارم عملا سخي رر عش ل وضفو ا حاسو سابملا لوا :

 هيثم ودلا نزاب ل مصري هراخختلا ريدزيف دتد ىهقل ادنو

 مراسم مهل ناد ل امو لاح ًةرابعل ا ف بقتلالا 3 ملو

 دعا يعذب راسا وكلا لل ةدابك مط مس واح وأ و ريس و

 عاطربعل !لفف سرهاعا ال فلان دنا نع امهان ناحاذا تلد

 ر ايملارماو ورما لك نا ىلع ىللاعل دن انك َمُد ازا "حاط ىو

 تاوصرلاب مو ايزلال سرنا فريعنو مد اياو ملازم ان اريسس و تال

 كين تالهن نا بدرا اذار ىلامت لاو دا "لفن ترت 1نآلم ىلا لا

 امدايسدد لوفلا اهملع ىن اهصارقمن هاهمرتم اررما يس

 لأسر دسعول زا ل لللاو ديربامل لاقعلا كح اذه د اين اريمدب

 بوليمد هرماب ضو لول ان ةنوعن رن نولا هد لعمت ايع

 ميلاره لاو تاابرلا نم ميش رسو امو تررلا نال اذه قاس دلو



 ا _

 هد امو معو لعلاو ام لرّسلا ملام بحاوو هدنع سو
 لققلا يدصلا حاس دهداذاق را يعملان ع وهاد
 ليدك برا اضناملع نيم سبل قمم راو ىهم مدلاب نسا ولا“

 ا! صرف , موشح اصرت او كار ىلع مرعلاو ملاحلا مدنا ىلا مولا

 0 برا لع اند ماقمو لاخ قبلي اك مس رسعلا تبلطو نافعا

 دك !ةكيمنارل لواح 500 دع ]ظوم نارا ظ
 حمم اببيمحو ا ةرملا لوكطملع نا ملواح ليك ملغ مل موُقل نم

 لح رج ني رازلا يحتك ىعسل ابر اح ناعتو رغسلا ثدارح

 طي راو طارعا ربع نم بق هنص ديرخ لا لأ ىرش امد تقولا بحي 3
 سنو مس لكح ىلع مهلزرمل اديب ةصلرت 00 اند

 كما امن ةاس اوفا مكاطشسدلا سدقن مرتلا كنو ترررا نم ل

 )0007 ضاترراعد لاش لات امكح زالوا لغ لاحمدفل
 هللا انتا بررلا نم ملع نع و متعس نص 0 ظ

 ةنيه ناهحا لصا نركل هم زعس ق تسمح ا سارع نع
 5 0 د ميلع ملا ىلص مع درو ال اواز ها ٌْ ْ

 ناارمس تحرحاز!سرج ان بحت | هلع مك مدل | قعر ىعبطم ن ردم ظ
 0 ا تهارا ازاز فكأر دكه فاما لم ١ نم ن رحت ١

 '”0 ا ادازآو نيرتاكصلا اب اان نق ىلا مئرولا 1
 1 دلل زوعا لمو ٌقلُملا نر روعأ لقد دحل ماوه لثو

 وذ الا مسن نخاو 0 اح ارنا حبل ةروس لل يدار ْ ظ
 1 ابا ار لك مسخرلا ئمحرلا ردا سب لومتف ىعا محرلا ظ 0

 عورجومج يووم عادم و 7111 7 كج 7 ج77 7

"2 0 

 1 نا كي يي يي ف يلا
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 ميرلارهرلارر اهب ىرتس مرجيلا نتيتاو جل

 صراخالا كدتنتو كا دك اه نبا ا ا

 اشيا اك ءاملا ل اعولو ,الاب ىساون كلزكو 3 كنرلا

 لع شنو مول: مثالغ و قلحلا نيو ولعل ةلعئساذك 0

 لقلد ىداخرا دحأ هناس نات مىاصلاو م جاحلاكسىزدلارمت ٠

 ناف مع لنا طمع أو ملوس ىو منا ىلا ٍجرعل اىلأ وتم ىلا ٠

 ءلونو نورمملا نم كلذ ليل نيلي دقق قي

 اعالبب هل ىلا ترند اههاشنا ىلا سا ىلا مرغلا ةدانزو ّفدلص ٠

 2-3 هديب , هللا ابهبحوتمو مسو هيلع دلا فاض مج ىلا : ظ

 * ناو يلع يلو مل نمد هراكحاو مرلاو ىصرتم نأ .بررلا يم ٠

 ظ بح مهسلا اصرعم روما اج حتا بت كلذ مينا

 مهل ص يلى اان ثلا تربح لبطل ملا اكوام نش
 هّمنرط فراصلاد نوعا احب نم ل عمن اويم ملععل مهام فاول

 نانو ةرحدلاو ايدل | ت مددص نيدراصلا عمس مب رز هرَعم

 كلاص ب أر لا ناو باردا سس يلعن لام ل تدرلا نم فل

 ظ بررلا ّهلط' تيس اروي وعدو ريببامد يس 0

 ا وم لورنلاو لاحررلاودثلاو 0-9 !بازا ةدافتسا ىعسوتيف ٠ ا

 أ ركازلاو كدي داركاؤ لون هللا 6 فحق ,كلو نولمل قلخلا امى ظ

 َ ئانوادعاتو لوا ال لا ءلاح ىا ىلعيدبا سيف

 ظ ةرواحأو سارق دلا تراو لاح لك لع ئحبرلا ى ٌةدلصل نص
 مسي ماعنال امل ضرعلو مراصل ىفع مرما رت عنوبل بال

 ظ

 ٠



 هيد

 ' اهقّنم هنو نولكو ٌيلاح ةرابعو امصارنو اياعملعتل ان داد نيف
 بالى دلاجلا هس اكسل اررظم كلزد نوكَسلو لاح هم مالا صرت اي
 " اهوةزتع نب لام لاح رقت تاز دنع ع ىلع للا نام ديزملا
 ىلع كلذ سئئاسلد ديرب ام لف قروي ملا بلع ىلع ةَمَعل نع هديصل

 تاطل دلال! قع اسناد ريا تندل اطم ما ملم عسرو | قاع 5 ظ
 واةلياعلاو ماعلا نم هلاسسع نيب ملام ىلا فرت او و مُصاقْرلا ريزم يب 28 ظ

 ) ىلاملارب رحت ىس امل اركذت اه لب ردا ىشنل ربطت ةركاد
 ١ 2 ديرك رثع ديدبح لع رمالاو نيساملا عم يع دك
 مله سسملا بسيحل ابن اسم ب َضارهااءام اديدق ديدقلا ةسحناو
 لي زع رومرم لف ىرل ماوردلا ىلع ىردنا ردمو دي دبح دل قاح رهو

 بفرحلا ديالا ىدم دح ىلا ال لاح لك فد لاح نك نم

 1 ةعجارم بر لا نم لكك ناعتد سنو ديردح قلح سبل 2.
 يررالا امدلعلا تول ا لحد و عم او مهل ا 5 2 ظ ا

 'دسابلا ةدلصلارثحو ثدحت نا سرل هدي ضاسملا - ظ ْ

 هناوحا ديغيو مشد ىلع نول لمسلاو ضصرفلا ىئايط قس 1

 00 املا دلع رست كد نيب انكر كذا 0

 عم اصاوتيل و اهو نع اههحار حاب ايرعسمين دلو دنا درس! امكح 1
 اويوكمل لاما عمدا ءلحرلا نم ص كلر ىلع مص نرصاملا 1
 ءملّحاب اء ارتحانو ادعت َتَمولا سح ىلع مى ,ررمأ ََى مند ىلع )

 2 ىلعدلو مولع كلذ قُارلو ,يارما اك ًةدلصلا ىفع اي نأ حلا نم ظ | ظ

 ئ | 01 ا تايسد ا نارروب دلأ نيد نر باح 1

 ل م ع < جس يب ظنا سس هي هس اح -



 دا ال نا ع با <

 * ديا زيان هروبي ضال جا يه ام دصيسأل كال عض دهوك م.

 الاب ةيجرالا شب لاك 16: بحشو بلع ج11 اهدا هدم نود جس + نإ اياذاال توفوا“

 ©<دب

 داارساو ا ضوجرغ و لاوخا اراكو ءمىاوصاوبو صنم كلذل اوبسسولو ٠

 ن ونعمل مالسنرلا ف نوح ميدل يم كللاد ١ وليل نورمملاب

 قسم او هب سوم املاويمحو ةردصا)اره ىزلا نرلاره مالسدلاو مع

 مدلسرل اب لحأ دَعُذ دقني لنمو مزلس اوه من١ دنع نيدلاو نع
 اكضح ةدلصلا ىلع ففارملا ىلع مرْهَسلا نم اوزيل دايمندلا مدل

 دهندلا ارطعذلو ةولصلل اول ارب زيدل ى ليللا وطاب رينو عصلا

 لصاوطحولو بس رعب ادعم ربمعلام ءانسلا اومنعُت ٌفارمشلا

 اهجرو اماعس.دلا نيد سرا هرنصلا نساملا معسل اممدقد فارسا

 توولا كتلز ى نوي ىذلاو رحتلاو اًيدلا ىريخم.اررفظل مل
0 58 0 7 

 اوريو مللا مل ىلع اررببنر ممر ام ومعي ناب لصكو ارحبي ظ

 لانس رسملا اوكتو دنا عرب اهم اوريشتا ئلا ”لدللا كللث نم ىعاوام
 رعد اط اوم ارل | بوم ريب نايصملا نالم نيئداط دل انءارراكو
 ىلعو ١ اهب نيملعملا ىاخ ارقد نع ةالصلا حا رحاوشو لكرلام

 اأن مهدانعلاو ريرحلاءاذ افقد راحآ ابهيرمط ناو مهلا
 مدعل رامهملاىلا امريب ناموا ىف م, سخنو كاز نع

 سرصل ]ان راصمماوطد و ريل | ٌةرررصلا تعر نا عمجلا يسب

 نت ل اولول نما دهبدلا نوري دل م نحمل

 م اىع نوئري 0 , تمولا لوا اعمحاملاو سرمملا ددلص نم ١

 انا ةواصلا ناوعمم ىهدكرلا لهد انك ساهسرلاى لان

 اوني نرمط ادب ا١وودسسو لفعل هدبعبو مهلا فو ازهد

 ا انباط ةراصلا كارد رل ةرلصلا برد 7 بيرتوأ ل اهسرلا ق |
ِ 

 ١



 م8

 - اهطردع ترد دلو اريس مرلع نبل ل رن اند ابدع
 ١ بسسدلب مصاععا عيبجدلا نداب تيزلا از هه عم نوكرذي ل
 ١ كريو ةلئانوا صزعل ناس رنا رفاينالو يون دلاو ةسئيدلا ملا اننا
 | لحال هم فرختل ةتمرحواع عيجم مرح نافذ را اذه اصمم
 ا اون ل اهحو عامر لام امسح كاز ىلع اومفاوي مل ناك ماعأ الاد

 معممم للا ناذ كلل ىلع روسنا مهرس لمس اولو كالذ ىلع ظ
 آ . ياوتوورماواو ديا دودح َءاعءارصر مارم 'ىفع نبط 7-1 متناحو

 7 ةزحأو ءايدو ميو ىدرملا لا حاتحم ا ىملا نماتمت ظ
 ىلع مسي (ممد كلر ىق هللا هلا ه دمرت ةيانسنا يلا ثرهملد 1

 لوا نم كل فى اورطنت نا ةواصلا ديم ْى لا ندا كاد
 مله نرمكتك ىزلا لحما قاوزربا داو ناطررلا نم مهري دس

 '000 4 نالللا كلذ نم ديد ١ ى هولَعارارتلا اونمع )
 اعلا راق ضرس اهنس ١ ىلا اهتئاثدا ى ةواصلا عافنا ممم ميل ظ
 م لحأ ىلا ناناعص مملح ليس جورحلا لضوا رع !لدأ نس كلر ا

 ' ىارحلو ع عامجرلاو ّناحارم نسمئي امازتحف# معا دلاد -ْملُم ذلا 0
 اة ودنا ناوصرل انذط ريسلا ليث هركذ و نيفسم ا ناب مديرع 1
 08 بررلا نم ميلع نامنو لاوصي الا عيمج حدلاص و ماهلار رجلا ا ظ

 ظ ةقمرلال ماني ناو :ليجو لوا نص كلو ىلع ,ل لمملا تا |

 ىلع ارلواعند ىلاعن لائزايرم اك كاملا» تاذ ىلع نينيمملا |
 | د1 !حسو ريصلاب اويمازنو قم اباصارتو ىوقتلاو ديلا ا
 - ىدنول ا لامما' نس قول او ىر# ا ىلع 'نداعفلا ىنرطل اليف نسرلا ]
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 اوفس ىلاجم ارل ل قنرملا قيترلا ئكما ن ايان نا سمن سمت مدل

 دحأإوا اه اردو فجوات رلزحلا» ديفملا اوت د

 لسمكملل تاعنزل همم 0 را ل روش عصول او عشرلا ( 2

 _ىلاعن دلاوعروصخلاو عوحخلا ىلع نأوعا مدل يسجل ب احب او

 لمخترل يل ١ ةدرمسملالئ اضمن امسسلاو مكاط ىف مل نضل

 ةلامحلا لكا نمل اب محتل اد ليتل ١ سرس لكل ىلع نحول عم
 نحرل | ىهر ىف عطب ١ كلذ و ناوح دس ريل عيضوو هسا“

 ليهم ناعل ا اصلا رد ىلع ب فيني ام كادي لاني نا

 نمل خلا ئسح ىفع نمل اب لب مايقدلاو مامص د كلذ ىلع

 سسسمل ىلع نوبء ذا سمنلا ىلع تاضايرلا ب اكلذد فئرلا

 .رعام يسر نينو مرملو موهلر ىرهلر يرسل و عوك نا

 هو لق كلر نم بلع تمص ١ اف لاعلاا نم ىذ دلا لمت ]

 هبدتاعردلاو نارضرلا عتراو ازاملاتاياع ولو رثخلا
 0900000 هسا لها ىدب سش نرزديرلادع

 بواظملاك مز١ هب نلارج لم ١ ّمهع عطق نس ةطاق ب اصل أو

 هنااسال ايفل تاب نا يلع نمت و ىلاعت هلا تدان ىكنو

 000 تدل. وح دنا عمي دللل بكل ا لص م مسح رب وو

 الوا اًهثارن ازاو لوقو ىعسي دلاه لمجد تالا ىلا هرعذيم

 عربرلو ىتاعترلادح نع جرحي يمرتسو لل نت نم ماس

 ايردلا نش ريسسي كمت َنافيف ب لع قسم دْدَح ىلع

 عفص كلذ ساعن دو نيدلاس رتل ى ملل لومعل رتل

 اها 2077 2 ةلاطاولا

5 . 

 ا



"5 

 0 لا ذآ |[ 1 |[ 1 1 1 5 تييفا

 دسمههوب مهحصملا مما دع وماي <

 ف .

 كسللو تاعنا لفلاغ ا سمسلاو بعل اد سلعلا ى

 ظ ايحلا قرط ل نبال هاو اناوت تلاد سب نا راعنزلو

 سلخ دلو ةهزدع كريملوا كلل ىلا حلا هوحو نم ناكح اهرلا

 | فورم ا _ لهسض لع مدمل عملا نع "ل اح كل ديرلا مم

 ا شالو لى ست لام هلم مورق قحوفحو مل اص رب هحسا م

 هيرشلام اي اصرلا لرصدحو شعبا مطب الاد لَو ىوسس 50

 ظ 0 ا ل دا عم كناشند انءاشب حرفصو
 '" ]1 خندح لرب اا ممم لرصلا موحر نمو كلا ىفك ليقل اى

 هلمصَتُم لع بحدلام < رارغف ا م لح وا ملك اه ىلع

 مره اذه د ا ىرر سارع 526 اب دل رما لل او ينوسم ممرل

 ظ ربح ا كفن ديهمتد كل لب مم ءلممتم نانا يطعم مع ار

 ٌىدن ميلا ناحل انرلو اقلفن كاز ىلع لزب ولو حايل أو

 ”٠0 فضا امد ٌقافناو مح ميس فم كلذ اًهلح ل ررقل

 اراككو اهل اهسسستو ٌكداخرا مر افمل امام بل اثوعر مسجلا سلع

 ء دهم أذان مديح | مميلرلا ىدلغدلا م وببم كاد فارق

 ابن ركزي ملام اههدلاو امو ديا ن زاب فلانا ارنا
 ظ ملل | لوس رع ىلع ىئاو كلذ مهول ىلع ىز اريح ريم ا نمد ر

 معد ماير ل نر دلاب للا ةس ركن و ماس كفاني ناص

  تموملاو عامل ا ىرشسلا مجرما ياسو لع دنا ىلض
 0 موب ناو ئاحلا نطو مصخيمو دبا زكي نورس دلا ىلع رارنل

 1 رز ىفااصمو يهالعد يعاب موبار انمىل !ممورع رول ماوهدل



 ىبعتلجملادومل مريع قا ١ يرداي ورمل نوعدبل ملا

 . بسيحلا فتلك بسلا للا ريآل انا لعل سل

 ]ا ةادص قذراصل ا ىلا ال ا ناكحم اه زال 8

 ايلا معن ىلا هلق لعل هّرن ربو هريس ى يدب كيشي نو
 ١ تعايد لو هوك أ اصمم مصل ١ ممر ملا عل يو ملقاسا د ددص

 ١ لامتسرلاب لكلا رناَق ْنَط ابلا قدلد رضهاظلا ىف كاس اسم
 ُ مص يجحلا لم تراصديو ةددصتا طي 000
 ا ىلص مررك يات بتسامو ابل ا نيطاملا بزئاببلا ضيم
 | 3 ملفا م ترم عصى طرب مسدد لع هدلا
 اعلاورمملا امرددلا لانو نيئمثرب مل رام عوربو ملعو ءل

 ىرفافلالابسر بيلا وتقل نا سنوتل ار

 ل قع يلا نامل شم نم حيوزح ا دلع اد اووف مثصاع
 اباوواط) يرش نم كل 2200 اوه لك ارمسلو نم ررربلا سح نايبلإا

 لوس يلا لارا هبحم هسا مركب لاط ىلا نب ىلع 1 ىورامل

 ملثم تداعب للحاذ ١ ارهس رارآ نم ماس هيلع للا ىلض مدل

 ٌىئحاس ءاح ءلدلا ناك دحا رزارهزت ٌءرم شعزمحا ارَّمَق

 لجشار ناح اذاو ملا ىحرم مني ان ىف ىاحعلا نبا محرحا

 رامئم برش ْميعل او ئاولوا أد فقيرشلاثدبلا عّرو ارجل

 لعمار تالف ليم مرلم لاب ىئد م فير امل اص هيب مرر

 ظ ميمو لحرم نر لهيص هم مق كسرت كلامو دلاح رثج لا ب مل

 ا محي ملطف طر اىد صصافم منمو لورتسلا لش م عئادم
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 ظ الذ تبجو | ىلا ,نيصمملا ىلع ىح ملف لذ ىلع ىلا نيعلف مل
 0 ابكساوازع حر معاط نم ,يلان دصتيو هلا ١ ياقنخ اذ ىلاعت ملل

 ْ  ىبخو كلر رهو 42 ارهقتزل نا ييسعو ىللاعت لاق دقق
 0 هم لغاد و هم كلذ لقد همكحارُس رهوت اسس اومن نا

 |0000 احلام لامن ءلرصل ميش ءانمرت ا اض لعا ناو ىلات لاو

 0 لطم 0 1 ءاصررل احلاص نا معسل

 00 | كلو لمدلو هزيعنم مناوم ةرهاظو مطاب بارا كيتا
 رل حت امم ص تدرل اودهاو طاسل يضهر لل ةءرجرلاو 8 دلاى يا ظ

 ظ ناحاور امنع |دمع سعلادنا ل يمل دلو نايعملادلا ل وحيل و 1 0 000 اية ريخددو نامرسلا لا ل ثرقدنم اهو مل بدا يرتد ١١
 ظ هب تليرلو ماشرلا ندداممملا لرب يح هذه وب :ناباذكو كيرلا لمعيل

 تراسا هدسجم نارا امممل 2200 "1 ناتكيح نإ نعد

 نمل ةلعقمل اء بسس | هدمت نمل ”ىبقملا بررلا تاءانانم 0

 ا سسؤم ا ومس رلذل | ناوكرش هةيسلا اذ ناك ناواهنع فلك 1

 7 اىلةقفاوملاولرشلا ىلا سنا لاي نا يلع ناتو مصهرتعرل
 مهم ىلبو مل د رخو مص افاد و ريس لرط ةرزهتس ق دنع مسح رب

 مرتو رم ميا رعرل عا .واطم قفحنب هلم تاو ءل لاقسل

 اهريع نس الاديحمر امرص ةديهادوسمب س مل/ دل بن رض 55

 000 0 ار! الد رالي ملا ريما دبع لتسلو
 11 داك دلفُث ىذلابو ىرض اظ ى ىريوعا لف نم لواحا ام

 0000| اال بل | نس دياي ززعا جازلا بوكر دع لوقلو

 ب 3 3



 هه

 1 ممهاد زرع فنا نامس مهين مرلا هس
 تمس ازاّثانلاد نولقنمل ابو ىلا اناد نزقم ل اكسال

 سلو اهيلع كليرترب اهمرستنتل تالذ نم لرَمَت هزكذرو مقل

 ناسا طم اهلع لوما مركملا ناسنرلا اهنا اهيل

 ريمملا اه اببلدلا صيصخمل و قحلا 2 صررلا امو

 دل اب اعرصامل ةرابزلاو 3 ص سر وهم او سدص اعلا ءلوهو

 هل ارم كار ربع ىلاربل او ملازولاو 2س مساك ملا ىلص لوسرو ظ ظ

 لعمل اف لال اعلا نطلق نم عنك ناو كلارشاب دا كابا

 شساوديلا ضياع ىظل انت از. فرن كويكرلا مد دل ىلا نع

 نكس نل الرس تس سس م سدلا لاب ارما ء مل

 هصنوللى اًيدلابم كاك ب تكرلاو ناك نا كاد دس
 اب, تدم افاك اهيرحا كلو ثدص كا نذل مع تلحيم ناو

 ٠ أت لهن لو ليست "ترص نورعم لكح و ثورعملا نم انءدل

 ١ 0 ءابدان ماعلا ف ايوتس ا نان بداي ام لمعرلو نمع ص بدات

 أ ليؤملار هنع:لفملا مدعو رسرلا رلو روهجلاب اراعساو ًاركد
 غاور بخل ىاعمر ٌتردكسصو نخأ م زل سوصخلا م حما

 1 ردارر ١ ل اهلا , امأذ ا يرل ثرلهرن ا مثرماغم ىف ضاوستسزلا ىلإ

 ريك ر يكتن او ملعتلا لباد مممك هرثع ومو ممم كل د ق تنكر

 ظ

 منازع ارب نال نمر لرعل ا ري ىلع رب لمفلاب كالا ةرعرلاو

 نا صين يل رارنزلا نا يلون ع راخاو مدل نييرممل ! سرير

 بلر ىقولقتلل اشم ىلا اناو ىلك اذان يلع قل ياربلا



 قي عدا

 لوطو تاقأو ءرعتس لأوح١ نم لاح لق ى م يملا د نان قمقش

 ف نرلالورهظ ام ميلا فّمُسَو هم ديم اهبد وهم هرهد

 - بربرع طل اف ماودلا ىلع مبا وم اهصره ىلا لاحلاكِلَس متسرت
 ص أريمص ملورنو هرهسو مماهمر ملاح ْى ل هلبا مرهط ١ اع ملل

 ظ لء<كرباو اهتسرلا حلا نان دلذا لاحلا كلب برتمو اريبكوا
 مال ّسبربرل ا كلذن ضرلا مو هلم مد ارملا يلاكتسل او ب ليدل

 [ ملح ةنلاو نآرقلاو اياضملاو ماقحدل امل لريَس اهيلعو م

 ٠ ى سر برمل ارارهائم ررثلفو امه ريغلا امهم دمدرلو نيج

 ظ رمزا محرما ٠ درسا لاول رفحا ىلإ نإ ن صحي كلم ى

 ١ نيالفل ا. هذاذ دحا اوفكمل ني مو دلوي مم دل ل ىذل ا دععلا
 ظ :ه ايادلا يس كرديرلو هاوس ْىَس قام وجرمج نماب رقث

 ١ ىلا ىرلْؤ رلا امو ه رشعرل رفدلا كلذ يد ويح شعت اير
 ١ ايفل نولقنمل اندر ىلا اناو يارا نم أ سي

 1 كيانانا ملا يدْلا مح لرمي من نئرارلا لفل اصوزمم
 ىرتو نت ام لهل ١ نير ىوُهَشاو ريلا اذ_هانرفسس ىق
 رياسا اهيحرفام لا بلرلا ف كمم نمو كفن زلاو
 | وره وك اوقع كلذ نع لئاخ بَل ةعاطلا ىف برعاملا
 هوحا نيسرملا ندل دل رلؤلا كلا لد مع تسر ١ منع َجاسل اب
 || ةرهرا دمع نول معمل بح ام يع دل بحيب» نا حدلا للعو
 . نايرلاوا نائرلان اك مكعتل كلر بح نا حرلا ناّسرا



 ١ مم كلل هلع مر سحل اصلا ملل ا رابع ىلعو ايبلع ميلا ميم و

 0 نعع هييودللا مساعدلا وحر |/ىعم بجومل صر رلاو واهلا ىف

 ْ ل وهتل !نا.ماعتل هدمت نعرط ارا نه ايرمسد الع نود

 ا ةيلع هناّس حرفصل ,ب هل برلا بر ىلا بوارملانم بالنا
 | ايرعسلَو سومرلا ليسا و مب رثلا لطف مىتنو دعبل 49 م اكو

 ا ظ جيمتالو كاد سررنرملا دنع ممب ولرل ارمس م مس رتل ملا

 فاسوه ([تحلا تملا ند ا 26 ميلعرلا رمرلا

 ىارت نتف سرطخرلا را نعيدسمل دنت رثوملا مينا نم رههد ارم

 | ظ 5 ره اه ىقع ربل املا اههرلع لف و سرب رلارسل رسانشو رئوت

 أ سعلو هدعو ترص هجر ملادلا ازد طلرتوااثعردب داو
  لكررأملا نع ملففلا بارحا مورهر مدبحزعأر هدنع

 22 اياذلا ليمن دلو مارلا لارل هرحو دم ىونهجلا أد

 سماق اوزلا هز -نهراو ركح رلو نءنلا ل

 ا َت ولباو ةايحلا لاح ا١نم لاحو تبرارم لأ ٠ ى مب ول رل أر مسن ص

 ظ ظ انمار بر ع ةرعولاو اسدلاو را سصسلاو

 ىلع ئلرح اك امصا الع لحلو ان, اناطخارااسُن نا
 1 اع فعاو بانل 'ئاطدلاه اديحت دلو ابر اديك نم ئزل ! ىلع
 ظ .ناسصلا معلا ىلع انرقلاو انربرم بنا انمحراو اذ شعاو

 ١ ليي نددحلا ىلع هندْحأ رملا مدعو املا : نه لكن
 سربوملا لفرع سب ريرلا تددحأ ةرصشلاو ّحرلاو ٌةرفعلاو

 اورصل مي ريرلاو ن.دماحلاو نيك | نيماصلاو سفطانلا
 سس
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 1 كلو لفك ملحأىلا اكسبو 5 اويوغو اوه رانا و

 تعرصاه تازد رب ىلوخ تطجاَم سدهن ملا نص نايل كل

 لزءامانلا لسا ىذلا ناف ركام ربك تعدم افك عدصا

 20 دو سوامل كسفنل باتا ريع نم :بادلا حاماب تلعد اودلا
 ١ د _رارهترللا للا نع قماحلاف ابرع رينا لسحب اع ان اهومم ١

 | ا اا شاء ةماة طا وعتكا رف |

 لحال اهياماوكو لومعل ارصارت توب وب ليست نا ماعلا

 ب طيخل مام كلذ عمد هلم اهيلانا ا يل امتملا ابان امدا
 لع ُكهفحا سنان تسد يلعس) ىلص لاق دلع فكر لو

 مسلطيل ىعالا دنملا ناو ىاصد دلانع ىيحا امك لرقعلا

 ملا لود ناقسساو مكمل اهلا وم لاتاكما م | مودطت ان

 دع لخرلو لّخرلو نايل امل مرل ولو لمع 0 ملوثاو

 تمهزن نار اًعلْطم سس ىلع يسد دادلا امدح نك ام
 كبرسلات يدل داره نحلاب مهسسحل كلس امل ان ليس ىلع 7

 لارا كاما ريتناوه مللاه كل د ىلا لسسالم ديحّرلا صفت

 ' هدليصلاو 7 7 ممر دفع تبدرلا نس ٌكيلعر موصل 00

 ا "| يسار - ميلك لل | ىلص ادب | لوس ىلع 0

 ظ ياهلا اذه نرل كار أري لاذ هان نلت لن اف ها كاك ىاتح

 ١ ادهم قمل ا نع كللارحا حددصر بعل نع ىونمحلاا كيلف ط |

 7 اىهسركو سيحملا تاع دنع راح لك ىر اب ٌمصارملا هذهو ا

 ا كيلا نم كل | يآ ناسحا زكذ او كيلخ له احلا لوح نع 1
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 ا 0 ه ٠

 ركدتو لج لاح كح ا نع عيبصتل مداد كب دم 0 ىلع

 يملا ا ماع ممكل ردا رمي نا نوتكذلا مب انعدناىصر قيدنملا لوق
 1 ىاعرلغ اب كلا عارو ممل ىلع ىيسم د ُفيلع نختم كيلا كاس

 ْ ْ هرهاظ تال نا كاركزْموا لسلاىلا ٌمرَّملا نم كف دنخا «رافم

 هو نم ضكدازه ىلعت كاي نس نكاد تاس ل

 هدمههورشلا كلم حو ربخلا 00 نوكير فم جيو نم 0
ِ 

 ! مومو موقد اوس ربك نمو مومو مسرحا صو نبا نها ىطت عئاوم

 1 فاو ملا ابسو كفرلحا مر اهلم نص روهومل ا, ابطا ى كا عاس وبرد
 1 0 :١

 ١ لخار رصلانم لامكحل ١ مدح ىلحكتل ايم مددعمل اراخياد ريعلا
 هادا مراح م ئيبسل َنلتن ملو كلذ ناحلام ل ىنساف رشعلاو

 ا مو كد 2 قد ايزل نطابل كنط ان لعناو

 رهاو كلو نكي نيرحلا تح قل م ىللنان ب ولرم لف مسن ىرظملا

 كللذ نور دداؤتسم مهطنملا دسصيقن الو رف اجلابد طّملانرولاب

 أ ناو ولن هركذ ىرمع ىزلا نررلا كم كلاند كلزب نم
 ا لاح ىلا لاح نم باقم لف رلع هيحاصو ,مدارف نويلوممل ان ىلا

 ظ 5-0 ًاسرجرلو الق يكس دلو لاوع لا هداك لإ

 ا اىاو اهبازل مركترل تاك ام ليعلا نا“ ماهم ملا كلئدنخا

 سسلرل اهلحرع ف ئوصرملا اهتردخا ةوازتلاو اق مهدلا

 ةهمرم ملا امر ٌةديمحاهتاز ى اهلك اهناث ىدتختلا
 سل احد تالخرلا ثددحو تح اهلحن راعى ابرفضرب

 كتلواىلامن لزنر رو از هيل واح باع ناو عم ابرب ىصسملا



 ظ ظ

ُ 

 فو لا نمرارتلاك رد نم تلال ىلحلا بحول ماش دن ام

 | در كانو مدح اء اهيمكرم و اهنوحممو ةايحأ ةرامرم» ىلا

 ظ ان كراسنا كايحر لإن ءاب كاتم حرنص ىنخلابد ظ

 7 ةرورللا قيل اغلا مب تحضت يح ناد ناريحلا نس ل دحدل املباد
 ٠ . رمو رللأ ومب املا اف فلرظو لحلا نح نس سرفر هم او 5 ظ

 ظ | واو زق سو نيمركحملا ناطلسم رهو رابعلا ]

 3 دسك ىابح لف باحر ا تفهتناو و ممادنا مءاكحم لاك

 ابءانو ر ابملا مربط دل اورج ام اوجد كا نم ملح مول

 فردغؤنا ند اهفش ندم ديسلا ىإجلا دنع دحر
 | فدل وسفن ملا نخحمنيو دلادنا لأديرلا اص

 نيئاعل اىلخ وجم تح كلذ مب تبا ىل | ىرت تاياملا ارسل ظ
 دحام تاوتنو اريح تلمم ارا رجالا سءاضل ارحاردلا 1

 هند كندا نم ارِفخ ىر دناو نملإب لَ دلو دل لمحات ىذا ظ

 ئوومفر ىر رزاو نملا مدكحد انرص اويطمدل ماعن لاق

 ىهكرل روما ند لخري ىذ دلام لطر ناد مم ركحذ اهو هثدص

 فكزذدلا ٍءاَطاَذ برذلا مرين كشندلر 0 1 ظ

 تقلا يد تل كاايعاو كلانس لطسد ىاخاو سوس ا ا
 . ص اامقملا طرتسا اكبر كفن ىر وتت ص امهمل !ىل سلا ظ ظ

 7 فرعمل نع اهتطباذ نصتمملا كس اه دحام تال ا ىلع 1
 ش | اتلا نم اغارمل ادمن ازال دنس منار ىد دلا ْ

 ا سهملا صردخ تكل سب ونرلا قح برا نغو برل أىلا ||

 -_بييور ير سوبر يسووس + يوت مسي رتب سمو جب جر
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1 3 0 
 _ىلع كلنانح د كتابح يدلل كبالو كريب نس نوياملا متن نإ ٠

 بددلا نم كرلع سمن اه نع ا اسدا 0 او ب رلاب كيلا ] 1

 كل لمكت نا بورلا نم لشع نيم: نينو لاميمح ءدلا انفو دمهدلو

 00 ةرايعا وصلا نا نر "كمل نس اطاض

 بولطلل ان مطل بررلا نم مو اع, بدذلا ناديم كلرشتني مص
- 

 اه دو اهيتسدلا ى تباع هزني اهلره ءككام رين ءركصشت ١
 كيلع نيدو دع اى "لك م دنس و رعاوقلا مراع هملعت اصمس دلاى

 كريس لاح ىف كرررما نم صاخ رما ىف سان رول! دلع كإ د ىرمرلا نم

 كيبراام رم رما ىف تيرا شهدنا كررعو كس اماو ك٠
 0 عبدو كلاذ كارب امهم كيري دل امل مس

 داعلا يا وهو كلنم لا ىطل لحم مدن كلا نصل هللا نع نع ماأق

 نررلانود دلا مس لكوض و دا ه ضع ى هب , تحأ وإلا

 ام ةدطحف بردا م ةدط كل م ا ال

 تعناتشيال# كيد ومحد مف امس صخر نإ حرقا
 كون فسد يلع للا ىلص ملإ) لرسر ناسل ىلع ريجلاا كنب

 تناياقلا عم اوجريسب ىوص تانعرلاكيلع لو تاتشلا

 تواصل اىلعرم امك لش اهل أ ب ردن !نم كيلع سمن تاما |

 ريل سس زعل قرداتففل لوا اهحرأرمد تاضورمملا

 لاح ايعاس راعرل احمل او برتملا| نيبو رهعلاو سرظلا نسب
 هنمبردلاهبدذلانم لش كنز كاد كل
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 0 270 هكنمو مريخ ةنمو ما ةضمد بددنم ةيمر بحاو

 ا 0 عد عضوا دا لاك

 | فل دِلام نوكتل اطخاحم كَم ضف ماك لاو ا 4

 نم ًاماود باعلان كل ن قلعت سسمل نام نوطق احب مهن لص

 ا سرع الهتسم رعد جي نلَخ نحد ٍغِلَص لغرشو بدزلا

 منك يس ريما م مسلخ ند نا بدذلاق ملأ نيمنو نيملا ظ
 نروكيو رلرلاب فيم ان انو مرسلا ْى ل دددئوا اريك

 »يدور >< دا د ا ا ن مها مج ع

 الذ ا عئمشسلاو لعملا هم نم ةريصلوذ مكنم ايصرم اماّمحا ]

 ظ عشنا دود أه ميخرشل ا رعرلا ضمن ندل ٌءروض اىبخ ىمتسي 0
 ش ميما اج نام اهكرنت :هلفملا مسايسل اذ لثمن ادعوتمم
 | 2 عم كلزي رنا صرقجلا نع ماذا ابلغ رقي امل اهدا

 ا ظ اهسص بولا سس كلو لثملا هاون ىزلا يردد ا نم ّيدنسل ١

 ْ ايوزام سلب نايارلو لممول كلذ ىلع برت امم ثردس اهضد ١ ظ
 ٠ الغ نأبا نار هلا ند اد ىس ايسن انتُكن | نم ريم دلل دب دق ممث ظ ظ

 ٠ فللزل دروملا مرن درا ص بدّرلا نم كلذ لفاخ م ئشلا 1

 ْ مفوأ هزيل راربل !نيح هدراتتلو دابمل ) ئم مل بل اطلاو ظ ظ

 ل زيحلاو ةيصمملا قرشنلا لل رسشل اذ هومصيندلو لاراب ناو ]
 كيلواف لوس مو هزنا عطب سبر رلو همم رامدلا نال داو ٌمحاطِلا ىف

| 

َ 

 _  لخادم نحل ةلسلا قوهامزلو ملح للا ضنا يذلا ع 0
 ا ' قامنرامطق سو يلع للا ىاص موسم ٌىاطو هللا ئعاط ظ

 || طخ ايداد طبخ املك ههنا جييسيل نا عيرمشسملا بدزلا نس هيلع"



 1 ا
||| 

 | مدل عطا رس وجاد سمسم ضسسولابع؛طوبل اربع مي

 بردلاو ىعطاو سلا ى دل لكح رمرلا5 انطانو ارهاظ ملل كلذ 1ْ ظ

 | فتوارشب ماعلا ىف نونا ارلاو العا كو انريسسا اد دبا عم لك 1

 ١ بابلرلاولوا رلاركذيامو هداعم انبرلو انس ليغ نم لكح انما
 ظ انس نحاف ىاحدتلا لك اهلكحو ياي ندا مر هات ٠
 لف دنعو اسم لف لع لوقت نا بدرلانم نانو ىاماب ىاعلا . 1

 هل مس رلا_:لنجيرلا هده سل نارين رش اسم ١١
 عيمسلوهر رامسلا ثرلو ضصردلا ف ىِئن ىسا عم ريصدرل ىذل ا هناا

 قّمهلو ايدي ايدل ئلحامرش نم تاما ا نيا تان ذسمل

 يخش ادرس اك هوركم لف س ىهحر مّسافو يبا مس | نا لئاقلا

 ق ناك از انج كا وكم اع دال اذ ررحب ازا نحلا نعا نع

 ظ جرس دز عيش سك اذ مسرلاب ويم ترج نع ىقرطتس ددخ

 ٌ سصخ هئامسا ارئاسرم هند ا م اهرلتم ىف دساولا ركل | كري يصل

 ||| نكن ل كلو مهول هرضل خت رلا

 ظ ىبضو ثا اهلف شن ار نعلت ممل يتخ اسمى ا كلذ لافاذ ١

 > ] هررارلو] هرعت ديمل ا ىلا ا دنا لوس <ى دل اق ركل سديد

 || ل رم ملغ فرلا تلذع ركواذاو ٌمفرلا ملا لمع اذ دا ادا

 ظ نركازلادل نالمافدب ميلا عادلا مناك ربما ىهر ا ثم/بولفملا|

 سرس نت ير ١ اقم سا مساف يركاذلا عم ا و

 غرالاسم رسل مم كل ناد مم مصحاو البا ٌةزخرلاو اًيؤلا ف ريع

 ئ
 ظ

 1 لظر انيك ا نم لعل ندل دعص ارلكح رثطكك ذو سكعو مامأد
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 . لطقرتلا و للا ةرمحل مهرعيت مرابع ىلع منا تاياحيت
  ترلامكمل !ًناجررىق قرتلاو ىومحلا ةدايررد مامملانس
 لوغتعيمك اذ اذ ةيبملدلا ةسربلاب لفل اىلا موصل نم جرججملا١
  ىمحه لإ نو ىسملا عم مسرلاب يمح مس لا عم لبعلا

 غو هلع ,ب بعل ىحاعترلاو نكس ذل ١ نم أىسدلا زازملا
 ”دكررلو مالا اييتوتعل انثا ابل د ددو ايما ظ

 نص ىبح انرعم سس ممل ماو ىعسملا اهيضر ريمسملا انيرلاب
 ظ بسرركحلا أو بور لاو دياكتيبلاو ماوعبلاو عابلا ]

 ”01| هراهط اره ىرا | سئنلا ندا بنويح و ةوركم لغو )
 '" امس لات ام ىيلس لادو نع امسرلاب عيدتيم دبملاب طيح ظ

 | "2 ام زلدا اضانو ارمهاط ادع عوام دقو ديص

 ناش حاح رءاط لكحلر حاسل | ىهو حانصملا ىرع
 تلاد ئه. لإ زراف ابن كمطمن سدقك ىلع ابعم كارت : نسف

 ١ هلادعاط قكيارعار فاركذل كمادخ تافرلا عج كنزك . ا
 دلاركذ نحمل ف حلال دل هرحآ نوسىمل ا ابا اخو ظ ظ

 ظ ايعسكَس أي نيوغدا م اربح نم لج لكح ىلع لمحا م ١
 | اهمم بررلا ىَرل اذ ايهرلا تر اهنر كورلا ىتك.ايرص

 امصو مركب كد رس ىمنا نث ذ او و اهم ترءرلا قررت ل لا ىف ظ

 | ةلحاملا نرحب "وهنا دكادوط ربر) جس م ءلدجعت اذ ليللا نيد |
 ناهج-اهسازعو ناعيث ةيرلاق دلمعت امون سه أمد ن وهب و ]

 . تدلا ١ سرع او ريلآ نلاو منازلنا .لادلو دك دم سخلاو دبا |

 99 يعير بور سو 72 2: --- تن ندع
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 نامت تملحجام ندلا ىطنت اه ىلا ةرحرلا هاذسس#

 :لعاملا نومك, نيذلا ىَنلسنو اهلا ءرطاسلا نمو اهنص نوضخلاب

 همرك ايعادلا ,فّمح دلت اهول ىرداحا ىمعك م /د توبدي و 1

 تيحر مرره 0. معلو مهو ناش لاوأك ل1 نءاشماو -

 هرلريصلاب انه مطتاث كانه نم نصا بردردلاب ند ان

 ٌكلع لفيف ثدلا تاوبللا غاَساب نحس راو دنا ىواببحلاو

 صك افملاو كران ىهو كللؤل كَممَت تاويشف نإ
 تلت ىف تاور اىره ير ادع ُهليْعُملا ةعاطلا# قا

 ةيلرلا نا لاسم 5 كيلص كنطل ن ديمو

 ابمزا ىنلقح مآ ٌكعم سواك اصعاواو ىتحب نميز

 ممل ناسعملا نع ىا - نوعحرت ىلا نرعس دبا نيد لاعتا

 0 1 دش كلي يعول مسمارلا ءاوسزلا عمل 1

 ظ عرب ىرمير د كمال جلو لو ميل دلا ءاعسدلا ملعت 1

 ا دابعأ لفن لن امدا بارلا تسر ىل ترن اذاو مشان دان ||
 سبل تحن نلو كسفنل اعدلا نم ٌرَلَإو انك اوجاهلا

 كربلا وضل ين ناو ان بملا

 كهنئاةسصتخ حانفم اهناك روملاو اسدلا ناخو ا

 فىدص ًفدص فئوروعم لو هاأوا لف دنع ٌداحاملا الو

 كرمدلو ريئادناو مانا لادن دز ديحلاو دنا ناتج ولو
 فاعل للا نم مكلبص ىه لومَتر معلا ناعلا دب انرنا هرتدلو
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 ان اذ ايرم يل ولو كللذ لفقد .ماسنو ميلخ ءدلا لص ليخم ماك
 نولسس بلاطلا ىفضر/دق نامت نويحيا نرحل ١ لوياق مفاد ةثدص
 فلات موق داس يزل يهجم كو اني نم نقلا بلل

 عرفان هيلي دب ماودلاو دقي دلو كلش او كلم نه كنض ارم نا
 َتاترصلا نم اهب كليلع لا نهنعتل ناجم ا ةرممج ناحل

 ظ حرستناو ىف ربط و عك ثا فللو نكبلو موصملاو دك خلا

 لوُزملارخ ناو ريخلا» ى ىصرلا ل اك عم يلا تاقنل !مدعد يدص

 )00 ايا صرلحل د مدل لف ناو ركرك دنا ءكنلا لدقحلا جرم بم

 ' يعلو اعيطم امماس نلت ن وبحت امج ارقفس ىئحريلااول انت نل

 2 بز '" قلد !نينخحوم قلحلا 0 نمو ريتش

 | بيددلا اوس اك ليقيو لملقل ارثلك توازن ُيسسَح لاو مالا عم
 لقفتو فراك ى لل لج اف تزين لام رب كتسلا للبي
 بعيره سلا ن نرسل اان اف لودّْسلا نع كئسنو كسفن

 جوخ ةددصلا نم جو جورنحلا هس اكو نايل لمع ىا مات ىلا لمعلا ١
  اهيهلحدي امم اكو "بل | ل دس نم سرولام رمرلا تلذك اهم

 وم رعكو هللا ندا عيمرلا ١ كرا دي لجلا برغل اعار جرح
 ماج لع علطملا ملا ملل ! ىلا ميهو باعل | نم ىللو ليغ مثدل ويس

 كلاي رسرلا ىلاو ملا ىلاررملا| هريقل اءا رح املا دع كلذ
 - متواهسارهاط اهناهد ماد ارم تهطنااذا "ملسملا مآ

 لس اذسو تيسل ان رز ا شا لا كدا جامل ايار
| 

 رجعو موس حبب بي <<<
0 

4 

2 
 م

 ١
2 

 أ 35
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 ءاومإ ان اهامطْناو َمسلَعلا لاوعرلا نع بابلرلا ىلوذلا مننا هب رص
 كلرارتل اىلا ارهرمر ٌقرسض و ايرل ضرافملا بو احلا ىاوهتسلا]

 ثن دحام ايدل مل هسلعلا ىرمرلا ران نع مل ارمعد_صسلاو 0

 نادلا كلذ نرل ناخرلا م ىؤسلا ندذحاب بانعلا كدت ميل

 برم اي ةينمجرلا انو ةرارجلا تم ديم قطن مث ايانو ايز نال
 -- ىهضاو ةدملا تتح ن١ ل نق لا

 اصلاو حامل اد ديرعلا دب لحم ىلإ مباع ا تلا د ًالدعد ليملا

 0 اساث افارحا اش اف ”لْسفل ١ يالاو ىلا

 ثوسلا ىادعق برا مصأن سو هرهاج 5 يول اوارا

 نهفل ىذكلر نما ناو نويحيرل برتمم وت اهم وبط نم

 تاكاءيو لب دس دنا نط 70507 - تبلاعلا محلا لاوهدلا

 هقول وق مصوم ريع ابل اوه لاحلا كلر لاوهرلا صون دنع

 بك ©ء اد هنم انه للف مرؤت سوط ىف هراش دفقتتلو دكا

 كلذ نوكتل ةددصلاكح دقت عم ناحلام مل ىلرما مائىلا سنا
 تائاص ريطلاو ٌودنص لفل اف نرميأد ىهن دلص ىلح مه نا ف

 هذ دصدوههو لصم لطل اذ مسند دلص ماعدت لل انهن اواص ف
 دلو ليم او ليقاف كمرادب تنا اك مدازيو كندليهصل تا اك

 ليف اك مالم لص لشك كامارل نم كايلغ

 مط يالا ا

 ريب 7 هروح يطا لا "ا اشاد تي كم

 1 5 : 5 ةبضإ

 // ماركا نومي ىوههسلا اءاّدب د 7. لف دج ربل اف كم نانا

 < ىراررببح ىلا اه امارإ 2:7 امه ىبف اروع ١و |يقبتسم اذ
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 :معسملا يل تافصو ْئرمل | نع معسملا سلا نامص هذه

 ةزرزلارسرعاارسس ١ ى ابتبد وا تاكنم دصعلاو مزمل او ”مسلانع

 2 للا لوا ملا دقو تازلاواتاوزلا سرع ةدايزلا ذا
 نها ايرغمل ىف ىفلكو لامغرلا نيب للحمل لاط ناو ءرسخ املارملو
 ناد مايصلاك كلذ و لدَّسلا لامحرل ابدي د دجند ةضاقلا
 لانا دس لاو لئوطل !سرئاو :ريكحل ا لايعرلا تلت

 7 تو ايرثو دبعلا تاعاط ميج ص ”يارحولا ةرّسحلولا اطل ظ

 مارا لل نا ديوشتي ذا ىعس ماس لاب مندل ريس مل ناو حذو 0
 هبلعدللا ىلص ماوه ل دبه سلو رلذ دقق مدلا لويسر» ًازيحت ناو

 ةدلصل ابتل مدلس راب دن لددح ملا جيب ذ ماسو
 ركداهدع ذلا ازكو اهنم طر رهذ ١ تاعاطلا لككر 3

 ّْ مشلزمعلاردلا سس مهمل لسع قا دل | ىف درارلارسس ىراعل لبو ظ

 |  ىةتلاءامرلا ذا دبا ركذب رمزا فر رب زي اب رض رلا فو 0
 لالح لما ”:ذ ندن كعرست مناو ميِْيل الحى دبا ىج ا

 رحل ىلعام ماسر مللع ىلا ىلص ءلرق درو متو ساده ظ |

 ميرلاو نع انءامتك نا اعرطل فادص ءلل ىرصس ناداما اذ

 ٠ نانين امهر وجا لس لو اههرخا يزل اول/ن ولي نيام [اهل اذا
 ظ | ىءام وصحف طرش مدلسلا نرلو ايش اههروحا نم سهفشدل ظ ظ ا

 2 كلزلو دلا نداب طورشملا لصح طرشلا لصحا داق لع 0
 ١ ميهيل !"كارقل ابا ارهاد مفعل نيفملا نم اعلا رئاس ١



 ” ول

 كيحادفف مسؤل فا اهطرش هامان

 ىف مملهمل نم انراصار اد نييفم لا لامعا تتم مك
 مول يل ليو شلبافملا تن امالن كلشلا لك تظرحا اك ضمنا

 مالسرلاوهذلا نابع زلنا ني يتمم لع بام مي تن

 مىثحرو ملا نص تاولص ابلكصصو رك ىلإ 1 لحمد دمه

 متلك اس ىلع لمن لد اهب ابن يح لايعرارمسمو نيديهملا ٠

 نفت نا لمعلا سفندل اييلهلش عيتاق إلا كل ٌيسارلا لك لاق
 ور وك هول ليعربازل | نم كل 3 اما هردصلا

 فلن الو اهم زلا ىراخع دلو مس انرلا صخت صخ سنس ب

 ةوهستي ام مولد اتا مه الب دلا اهرتعو لايعرلا قف ف مهن ام امم

 انءاحاعم حن ءاردم ايرعم و اة امزحو ايصو اشكو ايف

 هذ فه قئىوسمملا لطاملاّس اف ىورحاو ءاتسناو لافمدلا

 قنا نقل احلا سحتسح ا اا كر انو لماعلا نهرا لماعملا

 ىسافلال انحلال اماطعخ ْممصملا لعاخلا سفلار راملانمربعلا

 سنو كباس 0 كلف وس بح | اهن | لاير رَكَك ماظملا

 لارمرا قي 7 أس ك اييزسو نطلب كي

 ىملارمركأا لي :قلطملاو ادماجل يدم اهشع مطاملا

 2 مرلرلارهركا ١ ك2 يح كاره لاملاو 000

 ررسرظو هازن كنا طاب بيبا وُوس كج اهي نا ىلا ةماوزب

 هأ سدح نأو 2 رامسلا كإ د لح لوكنت 509 هرابد

 - 5 1 ما

 2 / د اههعادنم يحي

 نشط ا ا يي روي 7 دل ا ات تل م

 - سس .

 . - هه - 1: 5 - د
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 2” ا 1
 مك كمقكت ن ١ دلالملو ىلع دمن سفتلا لاع تارا كل دف

 مقدص لعدم ىف, ةرابزلااساع مدصقو فك ميلا تاس وبذا

 ظ ريلعمدلا ىلص للا لوسر ىلع م دلمسل أو ةولصل ا نم ه ديعْرل اذ

 ركل كال اساَم فظن كاتمىص نا اعرض كل اه ىدمد ماسو

 كالارعا مك نامل امد لساس ىظعا ام لفشا ب ىف لام

 00 رار يح كيت ن هدام كهذا نلع كلذ

 ظ هديك اراقت لسد هيلع دا ىلص لوسرلا حرمسل لواحلا دنع لولا
 0 كيلعف ءدلاو كس د ل ' لوغ نم تريصم نا دارهاطو كنط ان ىف

 5 تدل هرانأب ىلمر كياؤو كيذا ومد لي مد

 تادرلاب و تايالحلا :اكححاالو ناعم ار مل دلو

 تيكامه تراصمللاو دانا قسوم انيس نمل تادلل
 اككنكو ثرلاملا "ناك ىلع هبا ناجبحو لحيلال تامنانا
 . للا مح لاحم لاو

 م ارجل ركسوريظ م اما تادنع حاورال العانبشح
 حس شر مل نص مرك سمار ووصل ع ايف
 كوخ مللا ىسو لعرابرصو "ميشا رايدلا تاو ازاذ بنج لا|
 كلب رار اراد كام رهجا ىهل نولكرل ناردحاو كساد

 لاهلاو ل لجرت سرءاعل ىلع قاص ارا رمرلا ناد لصرقم دحرلا ٠
  ةردصلاو برحلا ماو ماجلا اللاوو انتا ىرنمحلاب نمديع؛اعل

 08 نادمولل لاجلا حا كلرنو شمالا داديح مسك
 - ديمو ل يوم < عجيب -- رو 22و
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 ملسيو ميلع مب ا ىلص باح لاح ىف ملا نولز اناو ملع نوزمهايلا

 رهل اريل ا مطمن او ىومتسملا يدل ياهلا اولي م ال دنع اولحر

 ناوكرلا لكص ىف لسد يلع دنا قلص ناكماكم نار
 لملاو سابا نم لاوعرلا كا ىرلا لررلا تددلا

 ةزهز ارم صن رهو اسرل ا ق ىورحا اعل هامل نزل بطلاب

 هولا ىلا و نييهاعلا مسزملاىهئلاررخلا

 نورباهلارهنرسم او م نب يطع املا ريحة احاخت ءرسحرلا نم

 سسمأ نررلانم ل دعو الأ نسل مهرابع لفل او لوري مب ان

 ُتعسرل نا ٌمردملا نم مسرلاو باسلانم يخل ملا دركلا

 فانك ىولسلل ىوممل ا فاس ال كر ررئصل اد رلاو

 هيورحكرلا كيرح اراب نا رمجتتكا لفت ةث مرحلاْت فس اراذ

 بارلكاعوو و مملع مدلا قلص ديحم كلوسر تاسل ىلع

 ىانلا نمر كري او رع ل كلعج ام ىمص رب لمح

 طح | نم راسو ىاس دو ىسد 4 كرطابشمل ا |

 اًيدلا قاع كطخسو كبازع نم ناسسّرلا نم لمج او

 كئاَسو كبرك عساوب كناسحارب زمىفع فع اضو ءرهرلاو

 تررلا سن ىّمكوو كيب انع لها قع د اى ىلع ليعملو

 بتملاملا براي لاوس ليك لن رصح اق ئع كيصري امو

 ىجايْسْرلو ارئمص فاس امك مرمر ىرل اولو ىل مملار فعاو

 نيسرملو نمر ىتيب لعد نعم ذه ٌقح مل ئطر ربجلا اعمر



 ول١

 نأ كيران كرار اذكد ”نيعلا ١ شجي تانمزم ار
 كلارمتت يح كديع سد كثاملك يوان ملا رمهجت

 كناحم بد ناب بددنا يحن فقل ر مدل سىوصخلا يعاود

 تركي كازنعاو ال دا ماس مملع منا ىلص و ظ

 0 بيرقدلا يحي نأ نايخملا سديصملااو لفعل كال

 اهنا اص تلذحرو ىلا د ميرملا تصوأ دات نيحملا

 - نلاماب تردل ليخلاو مللانلا مرئرل دبا ا تاه لمت

 ا 000  يئاوراوملاو نايل نم ا كلذ قلع

 ىدجزحاد ٌثلص لحد ىلخد ١ بر نيام ىلا ىاعاواعتدل نا
 7 ىحلا راح لثمأ راصد اناطلس كندل نيىل لمحأب نص حرك

 00007 ىو دنا زحاد انرهز ناك لضابلا نا لف امنا وهز

 تللمحو اهلع وم لزيلاو اهلا ىشممل اكلي «ااملا

 ستح ىّسمر 00 هيلع مدل | ىلص ردلا لوس ر ىسع بح ىلع

 لم ابكحح ليدملا ثتئسوو ُنورملا

 00 اهسراوشدعا « اين اصر ع ليربجي يصر

 ظ ااهلعزم ةرعو رعلر “ "ليم بطل ثباط ةسيط ىح“
 | ؛اهايردألا اك د 0 مما

 مميلع مللا ١ ىلص دلا لوس, ىلع مالسلاو ةرلص)١ نر
 ةكرب 0 كيلع مللا ةردص ىلا كلسو ساو 1
 رع لا صر كإ كلو رض ملع مالسلاو ةهولصلا

 2 هديب -
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 تائلاب لامعرلا» تل نكت إو نم رثكات ىونل اىلا تاياطلا نم
 بار نملوحرلا ةصرلملا ح اص نامت ىلع ديلا يامخا ذثو

 نحونم كما ناب ا م

 كتل سالو ناس ا 2

 ارت لرمرلا ليع لقملو هامل 82 2

 ايدل ىفعلص مهنا مامن اىلعلا دلانزلا ةررلو لد زيلاو

 2 مهارا لا ىلعو م بهاربأ ىلع تلص امك دمحلا كاعو ديجي
 لثو لوحرلا يح نم ىاطتعالا لاو رجم درج كنا كملاقلا
 اهي يلع مرسل !بابلا لوا قف كارد ناح ىا لزحرل ! اح
 قعد كتحر ى تاونات رتكملا 0 مللا ميرو داقنلا

 < ندي فا ىف فلتعان ا

 ةرهاطلاارقرلا يح نم "م ركصلا :جارملاىاتاو سويس نإ
 بإبنم تلهداذاتئُس ناو مدع مدنمل بنرجلا ىذي و تمئرو

 تمن نعل اهم تلو ”برمتنلا مص درلا تينناد مده
 رلرادلع امرها اه نم مرحوم ةرح ىلا ةرايزلا اهم
 كمن مدس ممصأومل ره كرطو 507 كتل و

 كفانا لاهو كل اهم سمك لوم ناو كلاحرء دفد :ل اه ملا

 هدد اّرحرو ىبلا اها كييلع مزلاسلا لوقت كارف نم كماهمد



 مهكري لص
 محك

 لن نب
 نيم معلب

 0ك :

 كل مسو هلك لا ىلص اره روتر ”اكهرر هنلا

 بعلاب بيصم ا[لوهصح بعلب ا لبيع

 حاب كلغ مدل كداب 1 2 دما لرعتو اسهل اسهل

 ١ ١ كللع تسل ارهاظاب كللع ملسلا نطاباي كدع ملسلا

 لاعبو نطايلاو ره لظل او ْرَحرلاو لورلا ىف كلسلع م دبا ماس اع
 رهاظ ايلا ملسو بلع مدد ىلص ىبملل لي ربح حي نمل د نا

 كرد سصباط1ا ىرلوقم مسا ى مى هللا حر هس سس رمعس 51

 ميجرلناطيلا نم دز اذ ُررعا لوُمل لا تيكر مللا ممر طوس

 اولص اوم ١ نيذللا اهن اان بل !ىلع نولصل مَن دمو هللا نا
 مللا لوس اي ملسبو دع دنا ىاص لوعت م اف ارماسو هيلع

 "هب احيلاب لكرملا كلل اكل لرمسم ةرم سمس قرت ناملا

 بتول اي كيلع مها كلص تنار نازل نم ليال ثللذ نع

 كلي اذ سا نك لفن ازكه حاح مر مري اا هلو تولد

 يرلأ نم دامس نلبو ل ليالا ملا ىلا تعريب لآ بلو دنا مج

 فئوم ما 2 حاصل ربع مسك مل اردو اعف

 لرتملا ناشر هيرب احلا نيحر مدرقلا ليع اصوغخح لوصلا

 17 را لوسر ىلع م سو كلذ. سرطرل ١ ىهلا اان كركي نم وم

 يملك ىلا اد ديس ىفع جكسلا م لعل 0 ا لا

يلعرلا ىفص لوسرءىلاو مللا ىلا م لس لاو ميلك خت مك مدد | ىصرم
 

 1 ايريس وامر م لوصم هوس ليغ مالأ لمع مج 2 ماى ماسو

 ج2 2 بوو أذ ذأ



 و

 درتن مل زك لسرلو لح ماسو نع دا فمر باطخلا ربع
 لقفل اد سل الارق ام ىلع نكو مركسحصل ا مولا ةاداحت ىلا
 تيرلا ب مهو كبرت فيك هيلدا لكحل »ا تلماكلا

 نال لاربع سنان لف ىب دقش ىزلا ناطللاورم كديع
 مءاسسا ضمن لا ىلا ام لع يرطر ا لاما بسسح اذهو
 رقر هلملر لمص امم ضرر نرئاسلا با رآ ىلاملا لمعلا تاع

 ءالذبلل تاس 20١2  ماعارباورلز ايكح لزمدلا ليه
 ْ 0 سس أ|رط ْدلا فل ان ليع ميلع مردلا ,ءارككو مارقتس , رلا سلحادلا

 ٍلصرلا تاّبلا ندن اهم ىرلايعإ ب سسجب نلوصد ميسقلو
 . رسج تازلاب انهو نليملا و نيره شل ١ نب م ريما ىض

 هنن ابو لرل | ى ىهككر ل ارو ءأ زي رنا نم دقي دلام ىلادجاو

 هل لحلو دم مولر انسو ميل اها ىلع ةلادل | ءئامدنعو ءلاوخاو
 كلزل كلنا بيست لضا اى ةيرشسملا ةيدط راس نس ل

 مه اماقم تلْرَح ىلع : ارمو ارم نيل ْر امل تاحرر ىمين

 لن ىّرَملا» نّدملا لهدل قرقلا لحي ايدل اهض هدا مار
 :ىحرلاو ٌمرعرلانم ىمل ادام ضردلا لهاكح امسل !لهرنو
 احاهسمر عرس اهس لفل ه ربعو راببحلاب ملل فدا

 ىادل ىف درعد اهيل اذ لكحل اهلا عيرتنلا جاهسءاجاهنمو

 نرربال السعه أذا 1 اهيبرلعز نمل اسدلا ف ٌةرهرلا

 مساري ريلا لظ فقر اهبلا نوكلان ا ىرساد اهيض
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 ' 0 هلك مج ىف باظلا قع نراطملاو هج يرتساو

 نملا اهرب كنا عَن او نفل ار ريب قحلاءًاحو

 مامانرد مولر ام لاعئ مول اعدت ىلع ندهال نملاب

 نويسنملا مداوليغامم تاجر د لطل يح مان بحب ىلع
 هزلامميبحىلا رايزلاب نوريالا ضراهن ثاحردلا سن اع

 ليصول ربا 2 مبلوح د تدل احلا وبمح قف موسصن ا نم مء ىلواوه

 مماسقو بسحلا ىلا اولدصل يم ّحرل اب كازل صسلاو لذيلاو
 هرضلاو مانخلا اًمسدلا قاهبرب لاعرلاب هرايد وت مهك لد اهل

 نب اناث فقارلا فو ار ام هضرَنا ءررص انيلف كرذلا دقت

 ,باحأو يلع ىرشلا هرطز لحر ماسر يلع دبا ىلص ىبلا كيب

 كلذ فعمل نزلا رهاق لاحيرلا كلذ قاع دي'ريزل نا ىعسيت
 : متامصل دياسسي نا لمل ماقتلاو لذو فهلو تدأب ه دارا

 - نفلاَمِل يملا عاب نمّويرلاو ةداههلاب ٌصيرشلا ءارص
 ةنعادتسدلا نرل لعفما مس يلع دنا قاض تاجا
 ارههسو :ىحرلا باهرل كلو ٌمصرْرملل بست مقر رم ر رلاو

 ىمحر تقيس ىسرّملا بدحل ا ى لوو دم تكوضملا

 ماعد هم ةخرار ّجرل امن ىلع كك بلو ىصع

 - ناهاملا واع درلل د ملادارا الل ماس يلع سبا ىفص ءايم
 فيلاقتلا ني نادي هو حتو .مورلس ماددل لع
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 راهو ١ و ميلع دل! ىلص يلع مامأال مدلسل اررك كام ع

 لاس ولو مع افشو هيلخ لاغرلا ضرسع ا نكو اموهع قيسناو ,ل
 راطمنر ءاولل لم انملاىلع ىصكرلاهو ملا ء انس نمل ةديحو نب رهممل

 - نيا وص عي زحلا ررد اك ذرارفا دما سلا | ١
 ىو ىلا لاقت للا درزلا فعملت رجا سام لاق ملا ماس يلع
 مللا أعيسح رم روأر ونار لسح نس ريحأ مامدلا ءارر مردسلا لع درعا قع

 تيدح عاتب لع دبا مث نم ابا ا نصملل عئددتد ىلاعت
 ناهفق مل ّماحاو مدئسلا هيلع هد رو مس هيلع مسا ىفص ىلا

 هس اجا ال ىو ردا محرر ىلا اهيا ديبلع مالدسلا لاث اياكص
 همام و

 ميلك مدنا ىلص مدع بلس سائلا مالل نإ ١ لرثيام لاف اناكصو

 ذم ماصو نييازل انم نه هم لاح اديه بجحي- مو مسيو
 ب ثولكا دلم لمانف يلع ن وأم او ءل راوزلا مكو نيمنملا
 اى دقق ه ار نم ناذ هدحْرت ى ريلع ماضل عم هدادمُيو

 ماسسم هيلع دنا ىلص ىيبل | ىلئرف ناطيسلا ب لذمبت دل ىلا حلا
 ناطملا لعام م مامدل مب نولدمتو شم رملا تدلاْس سمك لح

 ىلص ىدل | ىري نمل كرس هيف و كلو مول ىهشب دل مام صو
 طش رو نطشم الم مرن منا ,تررص ىره ىَري وا اسر ميلع مللا

 .نولرقيام كرد ناطم معا رب او نحل نم رار اهرل ارحاو ديا تدان
 هن الرب و دلا مرو ىملا ابا كللع ميلا لرت ىلا رزقت
 ممرليلو ريازلا قيلت كاز ىلع ماسر هلع ىلا فص ىلا هسحيت
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 - 2 حووج : ا
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 -خ1يوبع ويح سرة حجج هيي رح دج

 1 ْ 5-5 1 لهم
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 00000 1 دللاق هدم يدتالع جاتن اع نس فل
 لاه عرساب رشرلامل طسضي ام مدل نونفملا هانم ناو ملم ىا

 ماس و ميلع نا ىاص ىسلاملع لد الف ملا نذأد ملمرلا مكرم

 0 عوبح نول هد دمن”للو او ركز ام لرقن م كاتفتناب ه راحو

 ] هيدا لقيلو مسد د هلك لا ىلص مق مقفل دل 0 لع

 ١ ايرفعتس اوك واج ميسفن ١ ارماط ذا مماولع ىلاَص لص هلرسلا

 ١ ةنفنلو امج ادآون مللا اءرحول لوسرلاىارممتساو هدلا

 ةماممو ءاح_رقب يلع امجر ابارث ل لنا نا دج كلذ دنع

 ملم لاراج ا ىرازلا نم لفل مهلرول و 11 ىربعلا كلو نع

 هلم كازنم كلو و َاَعَوا طسووا! لوا ماعم ىا نم محردو

 هنلاو دك مذيع ياففتسس دلاو ميلا جلا دارت سارل / ناو

 (تيلع.دلا ىاص هر اها قمتم قفمتلو اهحب اءارت كلك

 لضرب نم هدم كازو ناسؤملا ياقلو ل ني ارمإب دلوا

 ْ ترمفَتملا نامرلا لوط ىلع ممل | نياحل هرايمل ,با ءرهدا

 !| رلاهملل) نررهيت سرلا تنىلا مومن ممماظ نم هليع,دلا

 ماك محرم ممللمحد ا ا ول

 ولا هرافمتلأو :ئحرلاب :يحرلا مهلعرشن
 تاسؤماو نيم لو كرمز رب رمعسلاو ماهسلرق فاعت مه رصإ

 .لايلع سا ىلص ب مهلاستح ىلا نب احا هر اصل محجر كلي دبا سا

 هنادي ادا متل كلذل ١  زمتس ررعلا مرهظ لاح

 - ْ--ححح ك)كجذذأذذذتخذخذأذأ#ذ#ذأ]ذك]ذأذ#|ذأ|ا]ز]زذز]ز|] ]ز]ز]ز]|ز]|] ]| |1199| 991|9 | 99111 تدل 0-1 : هي 4-81 4 نك بج روب جرو م 9 ل 1
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 227 , . ١ 5 ا | هةلنج ب ١ 4 ياو” + 00 و

 اج ماس : مح تا لل 2 ل و حس تم خس طن دعت ا م ا

 فل

 مكمل ماسنو ميلع مدل ىلص لوسرلا نم راقشتس لاو قحأ كلذ

 تائماللاو نيرمؤيلا نم ملريارو لا ىاج لق مسد يلع بلا ىلص
 ماراح ىايح مله د رو اك ماسو يلع للا ىلص ءاوقل ءرك ذ اه
 ملل اريح فاثو تاك تمألا اران مكحل تن دحيد نْررِدَي
 تيس ار ناو ,دلا تريح اريج تار ناو ملابعا ةفاع صرعل

 هه دلل ماققتسل ارمم هارتث تدخلا مل ترممتسا اش

 ري ارل ارمظك ىلسنو ملع دلاىلص كلفت دقت نوح لاح ف

 ناربجولا مح ريرف ارثحاو ملول ةراقمتسرل نَمس يلا ئجلا
 يلع دنا ىلص ل 7 لهر و ّىفلو ملا نمردصُم ّنحرلاو يلا

 شارت م برشرلاو بررلا مت ممل عرفتملا لوا ممدل ماس

 ميلع مدنا ىاص لاو ديو رهابرتشم ىلا مهول نيذلا كرياضمرلا م

 ص نول ا نا تح دل نرحل أكل | نم ىاهس با نا لول مسد
 الوا بيم ملا نم نب زج ٌرلاو سلورلا م اههسا لحش يانعذدلا

 ماوداراممتسرلا ءارو ةامحلا مار وضح صلاو مصاب ميحرل ارهاو

 مالا ملع دري امك رم لاح لكح قاع دب ارمأل هع اط

 5 نحسصض» 5 ىررب يحشر ممل رممتس ميارماب ممادس لاح

 6 مارسيلو ةطساو نود قيرتل ا مند ميل ميلا

 رولا ىرم مملع ررلاب مرهئاشيإ ىمازلا هاياطع نم هدو
, 

 تنتدز ىي : ضع نرخ ادع



 .ل م

 ناكسو ءل سرياَرلا تايصرهم نم ىهو ٌمظساو دلي مالك در

 لثث ناك امك نأ لك ف دل لزي مد اهحر نينماوملاب
 - ماس.و يلع دبا ىلص لرازلا َنْيَيْلَُت ناكحمل او نامرلا
 ىاع.يلع مهدد ئ مرح اهرم يده ديلا لصاو لهل ةحيلاو لا | ١ اطداراوت باقمو ملاح دعت مل مدنا نادحو 3 دايز نيخآ
 مانو بنل ماط مص ممل ا ءاعطصرلا لها تاعرد هحا

 لف ولسان ذا نر لا نواب تاريحلا ىاس مامد ليصرشم

 بل املابو هس نير اننا نم ىعكرل ا د رو مس هلئج نم 0

 دخان تاك ىرت باهل ب رلمملا سني بلا لك س

  رلاتحا يلا ةراشدلا تقيس اك لاحلا ىدقت لص اهلا ماع

 ىرارلا ل زانم لرسَو بيدي نمل مىربم ليصمتلا سا لاجالاو
 ىلع ىرمارلا عضول اب ىلصرل العن اًصلار ىفكسحا |لاحلا بحب

 رخآ ماعل ٍلعلاو ءرلعلا نرخ او عئردلا اهنالجم مسدملا اهسا

 نيصررمملاو نناحورلا نم : ١ سلا فعلا نزرءارلا نص مهلا

 - ءيبرملا ىلا ماسنو يلع ,دلا ىلص ىبلا نرءازل ان اتسيم
 نزيازنا لاوعاو مس اررلا م طو رلا ميلا اننا ىرمستتملا مهرتسملا

 ظ نس هرلاو امد "نر ار ىولا امهسايس ا نم لرودلا مسيل اد

 مدعم كادوا مرقم كلر دهب اع يديحمل | ءاسرلاو اي اهسرلا

 موقع للا ص ةم رن ىرلو ماسو ميلع دلا ىلص ءدمأ نم يامل ١ مهد

 ا

: 
 ١

 مج ب7 ص يجو جوس يووم بو روج« يح وس 7س 222-7 2 - - < حس 9 د د-

 0000 ل نال جالا لاكر :ىاطلااب نمرلاوى تنزل سيزلا
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 مسهش دلع اممد ماحد فددتخ دل ةجرملا ميلا دفل ةفلاخلا

 252 تصح يحلل

 - .3بعبم وتح - هج -

 ةقركملا يدم ا نم مولزكمو مماقمو هدسحو دلاذلا ميصخب دلاع سيضم ءاظز ف ى# نووي تح
 دل اريحا هادي و بسرتارهه ىذلا لورلا ملا كلذ ترعح ف
 فدرسلا لا نص عاسسرلاو 'ىلطرلاو عامسلاو اريلا مس امن ىلع

 مر ارهر مكل دلا رفعت مولا مكسيلع بسب رثن دل كاعت مارت

 ٌرَمرلاو ميلا بح وباع م, لح ناد مد اعهبلا نجا نم مرد نيحارلا

 يامهس لاو ئدع | ىرل مدلا لمح د ند مج رلاربلا ملا ردقتلد

 ادا ناد سقنلا ماظلا لاذ نم رابط لوسرلار امَْسساو
 نم فلا كارتس لا عم مّمحسفلاوحا بلاطلا بح نم ه دي
 مهراسو احر اروُمَع ياقفسدلاو هن ادع للا نأ دحو
 ةندش مرلطو ميرا م/داو دنع ارم ري ىرح مع ميعر كود

 ىلادتم لاقت رل ان مرل للا نذاي ىكح ةدفند ميلا لوصرلا لش

 عالط دلاو عيلقدلاو ند دلاد ةماقدلاو ند دلاب ريلا نرل هربع

 دس زل لزابم لراملاز اه اعد شرت متنا |
 كلذ من يملا مونىلا ملودلا نع بلص اللا د دمت ىضخت لو
 < مث كاع تلا ىلص ىيبلا رايس !نم ,لباقت امو ةالاو امو مدلا

 | 7 راج كلزن هددم نرل كد اك مصلا برا راعسرلا نمو
 ظ 8 ١ ب مَعَ ترك مدل ا ما اح ماقمد 00 مم لف

 0 ناشي لع ىهولا تارام لب طاَث ملا هارازمل ىّرم اذ هت ناو

 ملال املا لحرد ويم نيدرامدا ئّدرعت و كيلعركت نام
 ١ ل زمعملاو يحل نوح تاما لادما هالتنو مرل او امو ٍإ ظ

 وأ هيو ريع برم ىلز اممل ارو ل اننا اسر لز اننم نامل 7
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 رزقي ٌبورحإلاو موهدلا مارراو نازح نم مهل عملو

 ريئانرل م,دا 5 تكي امسم ماها نيرادلا مجصم مرل احا

 00 صم  ٌردمت ىحركررم ال ةزاررلاب قوقولاو ور ارمرلا

 ] نمد نورك ديجأت دلل مواد اندوم رديسماو ضعا

 ريم لك فيرباصملا ميل او مَن رد رسخيو لا م داى كلح دا

 نواسو مل مافملاو م وف مسرلا اده نوَلَص

 مارب ه ربع ىلا سو ساكلا سل نمو ,ءلططسرو ىلا لوا نص

 00 تي ىرل ةراساب 5 ابورحاو اروسد انرود

 1 ررعلا عصر بد اتعو ا ررط كلم ى لف سود 00

 راد يدملا امس ! نم مسار نم مرلو لحن لب دلعي نفكفكاو
 كلل ءيافمر ريازلا لاح سخي مسدلا كلذ ةرمصح ى

 ىه ايك . ديجي ١ امسرياو تيلزلا اهسدل نم كلذكو اهسرلا

 ب كدا ةقبقري عيمحنا لاو تلاعلل ملا د ءاهدل ر مرسم

 00 ةهساع امسرلا فدو مرمملا ماهدلا هول لا باو مالا

 "0 لا هلمرلاو ء دعدلاو اعمرلا لاس ىادبا لا لك ى

 "0 درتنملا فريملاو لازغزلاو اح ره لا ياكم نم اعجلاو

 ” ناْلاكزكو ام دلع بائلإب ل ٌةرعرلاو نجارلا صْصقلا
 كج نيلجملاو و ايشدلا رياسلو ماسو د لك ىلا ىاص ىدل نريازلا ١

 ميلع هلا ىلص ىلا سان ار رع دمر نيحلاصلا صاعلو قصءاسا مف

 دنعور اجلا دبع ياش !لها دبع ديعو مركلا ربع "حلا لها دنع

 داسرتادبعو دج دبع ملثردملا راسديعو ديمحاربع شرملا لها

١ 
١ 
1 
1 

 ظ
5
 

1 ّ 



 مأ

 مهلارب ع نحلا ديعر ديعر ىاهملادبع سه ايثسلا دنع ديعد باهولا دنع |

 ربع رجلا افو ىذاعلا ربع ريثا ىو قلاخلادبعلامحلا ير ذ ظ

 تايعلا دنع ماريتا معو سورئملا دب نانحلا عد نمرملا ]

 ليكو مردسل اربع عابسسل أديعو ٌقازرل ا دبع شسروحرلا دعو

  ةارولاأ قر ياقعل ادلع ىوطلآ ديعو نسما دبع مابملا
 جي تاع تيل قو تتاط باط لسرلا قر 9 دوم

 ىفصريخ نيسؤملادبعو ئسلنو هلم دا دعو فورءاو يرترل ا .

 ابلحا نب هدجحلا مسقل مدل لعل دل يا ملسو عا |

 انيس ىل امد دنا مرج تاو ريكو بهاوملا باص: ركذ ا 0

 الامل وهام ءامسانم ل نال رجا لت م تاهاًممو ل رام اصسدلا |
 هر ابع ىلع دن ١ ىلحت امسزلأيو هله + نيلز اذلو ىمال كز ام
 بعرو مسا ة ضع ىلا من |ةريصح نم ميلأ نوراقلا فو
 ىكاره د اهددكو مسا ةرنصحتسا هرصح نع نوعارل |
 نيلي اغلا بسك ثتداعتلاو م ممل را كحيل او ا

١ , 
 اال لصي رهملل فادرل اح م موصسعو يهل !د ا دهس

 م اضرلذتك موكل ل نكس ل ءاملا نولْسو 5
 تنم سل عرايا رثر نم بدع رد ه ريع
 داكرلا عيمجم ريع اهلا مل مسادل دل , اهصين عماج تاذلا

 ىذياصسرل اند ابسأسو نمأو اهين ليرد رفهو رس لموركو ء.ىر ود

 ...ايصرثم دلورنو اباباو اراهذ ماقم لط ى نيعارلا جارعم اسنلاو ٠
 ناللالا عيمجولا رنا ةصحب نمو نيريازلا لل ىلا لوسرلا ةريصح نم

 + »سر



 مك

 هررملا لكس نحيل فيل ليسرل ١ كاد 1717 مصد

 مسأو هرج ىا < لعمل كح نم اعاد لرانملائ ناولرلا عماجلا

 تازلاب ةنيدملا تر سمل ارلاوا ب وسل اوأّمين نملا ءاعسرلا نم

 ' اناسحاو اناعاو اندلس ا تاماقملاو اطسدلل ةاهاضملا لاك انس
 مماسب و هيلع مالا ىلص تسل اك هلا سو تلذو ماعم لكحت

 ارماعرو ,دلا ءاهس | نم دنع ميلك اًمل ارمساب ماع لك دنع

 ض - نيدلا ميلا ل ىريرارلا ناس تل لَم ءاهس لا عيمج هءطاحا

 - لزانم قءالكام برغل دلو ٌةرهرلا ىف بدلا ره أذكحرو

 || ةفلرشلا يناهسانمو ةعدملا اهبب | نم مهن احمد و نريالا
 -..اًباصار ىلا مام | َرِحْ مرد ةرياسلا هيف اذ ىلارتن دا داعس | نمو
 م نم قح ا اخ ادبا مملع بلانلا بخ مضهربخو اهدنع

 صاري« اهساو ةركلم ترراح ل سمار ءاىسرلاو

 0اس |نركذمو ملَداص مرح ئم ملم تركذم مىلسسو بلع ,للا

 امسلاص لامعا ف لينا هواهنا بح نم لاهبوعد مرح

 ٌةرمْمم رلارجا وهدم لسي انرغ سو اًملطم لمميام لمت

 مرابرلاب ىرمال | نادحولا ٌءرصدس ممم مرسول و 57

 - .ارغهو م دعي انعسسالا ام ماس لع ,للا ىأص ,دلا لرسرل
 ا حا فلو هرهحو دل# ءللا نرصخرنو نرذعتدت

 0 ادرج لن اعدل بس رليئلرلا ماقملا تلو

 ْ -كاذا اهم مرلاضاو او ماقم لف مذ ىراماعم كلزكك متروصو
 || مهحداعت ىلع س الا ا ااحاو اناعاو امدلسا



 3 0 ١

 دا مجمع - ن. ءاسقس ' دالطط اانا

 م

 دعو مالسلا درعُل كلذ الاوام ةيديجا امسرلا نم زجتتهلو اهم
 تيفال كيزك براد انسانيه وجل اموت كنار : 3

 7-5 روهععلاو مالسلاو سيورّفلاو ىرابلاو وهعلاو ريلاو

 عطايا 01 ةزايزلا تاعيظا سا املأ هطلت َْ

 تومصلا ع طرارطن نما 5” 6

 ايد د ةوويجم نع مسا هرابت ثا ىإم اهرودص سسح اهس ور نع

 نع ميله ارسمملا نوعان 0 5 مم 1 ١

 اصنن كلب امس دورتواب لايعي 2 ٌعءطلا ًءور

 سر وس مارر 00 ركس نأ نم نودطرذ مرلاح ر رقد

 ىزلا لممل ا لكس ان ماس اد مّظف احن ل يكحرم اب مرلعدلا
 - .تاقطو ىهتكر ماع هد مع مهل مهو او مرعس و ملس

 ” ههش امافمر ىلا ءانس نمف ميدلا رص#<رل كلذ َق ممر اماعم

 مهنرما اهعيرلا مفنر ةرحرلا ضرا ”ىوسملا ٌةيدملا راها نم

 مهن رحابرمل كل د ىلع ىراحرلاو نل د دلاكح مش مهر هروح

 ةرصارم ناكص اك هم ريحا قاح ىلا يسيل ان ديم قل نم >

 هع نع مماغم ممل كار صح يسال قلخ نم سلورلا

 صدلا رن مهرصد قيس ىب . لدحر تلاقي ملل| وه ممرلماعم

 رجح تاكص ض :بلارهو ركل عب اذ ليل او ليعمل | نِم
 ماوس زا كيل وسو محر د تناك لوس و ملاهلا

 هت سف انكسر ارغأإلا انمسصل اسد ىلا درك تاك رمد

 ىرارل اررملاو 20 ممجر دز لا رحاه امىلا ممل ىوعل

 ”سبسسم يي بع هه د د وس ا 0 د دنس د سس سضسو72ة1 0 0

 م وا يو يي وم ووو ووسع
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 ل ناخاط رسم لكح و .للوهو ل ره دع الف مد دك ىاح لفل
 فم لزان لهل لزانملا لاحا "ده لزب لعد لدبي ملف ٠
 ىاصردلا لوسر ةدادزب لا نم مخي و لوف ,ء وش لرام لح

 ملر سرع ىلاو م ملا ىلا ىرصدنح هليع ضر اففشساو ماسو ميلع هللا ظ

 س ابلب موغرسدمص نار مام امص د رمرسسا نص و هلع للا ىلص

 ملسود ءكعدلا ىلص لرسر س مم دلا نع رتملا بول

 لعتملاو بلعدلا معلا ىزلل لوقت ذا دآو كان للا لاي ايكتم

 ماهناو دنا ماعن ! نم نيدلا مريىلا كازو راح كبك تاني

 ب ءاوسدد ا نم صر سلراملا ٌماعو ىراازلا ةئاطل لوسرلا

 ءاندلا سد ىحرل أو ىمح امل اي كل هرلاو امو يريح ا

 يملا ايربا ,مسائيام كبلع ىحرلو كيذك بلدلا
 رهبا سرصحلا قباهرلاد + مكتمل او نامملا مل اكح

 ناسؤملاءا تلاماكن ارقلا لح َةَلَح ماسو ميلع ردا ىلص قبلا نول
 ا ةد ايزو راسا مهلارل ثيرلرلا ر اطسرل ان اهنع نا ىضر
 تارا عسج ى ساس اهسدلا صمص اهسرلاب ىعسل مدع
 ١) كلر و اًمرحرل ادعم نسممل نع ابهددو بلال ارهر

 | كاملا نم هلطابم 58 لفلا غل لللا ككل ليد

 ظ ٠ طكذاكت و ايمصمل ارصمب أسدلا مدعي ةمسولعملاو

 ظ نادمر نا معد قابلا عج كلز ركداذ اضمن اررضمل

 - هرب اهءاذل اّساو نم َفاَذ نادحر اضمن ايرهمنل راس ذلا
 تنازلإب روصولا رويل ل بيتو انرعمنو انمأذ نم
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 مع 2ك رابع أ ولع تلا

 20 ا ا ١ نوقع م

 ب 1 :

 م52 ْ ْ ا

 لفدو ىو لان كير 2 ماقنرلا لوض مدملر روصرم لق ص

 عْندْسُم بص الاب رفاقعلا احلا ين ام كلدو ياشعإ
 ىكلسلو هرفانيو هر اًضناع دم نرش و بل اذ قبلا

 ئاهلرلر وهرم يرن اد كاريددل١ نرنل كلن ل لا م الملا

 راغنم تامصلا ّىاب اذكحو ملف ةيريصملاو عيبسلاب روصولا

 نس دنع ىابملا ىةرهاط فاملا» ةابلزلرجامصرلو ”ثدح

 دديح او وللا راهسرلا ى رمراوهح كن نكف قاينو كيدي

 فبعتر ع ص رثعاو ىركلاو ترث! لاممدلاو ترلا
 ىعمللا رهن ىعمتذ ئعملا ُء ياس ىسحلا 2: فقو نمو

 تداقبم نم هئلاناةقطل اى يساند. يملا لل
 سرمغسشملا ماسو هيلع دبا لأ نيرارلاو ٌهرابزلا

 .نرالم اع ىوسسفلا رسوم نك يجرب و م ون من١ نم فيل ىدلا

 ل نوريف لمملاوا 0
 الد د ارياو ءاسن الل رمل أرجو ممم من قبكا دايس او عماولا

 مهو ممارهاط ٌةردّمل ارش نورتد لد رسرلو هد مل نعم

 حيدر دل اد ,مرجحد لقت ناو ماجي مربح أ ىو نم ارسل 20 5

 نافل وبس لن ىرلع ىلزنمل اره ةردقل ريو كلزك يوت
 مهل ملا لورح لاك عم مه دادواع نولمت ابد كفل داو
  فأع باسل ام دلص ملال رلر لسط يدح هاش مع دلا فطلد

 فاع مردفرل انو اهنرك اهيركسو ارلرحن 'اهرح ناربرلا

 نوح ابكر لوتس يل اوه حار مدنا ىح مابحرلافو نائبا



 مد

 اهرش اعلرأ اههوري نا ىرلابعأ نع مه ااا دبس نا ملا نم

 ها نم فئاطرل وهو اهيل م يم وبول يقم ممطحردم عم ل اي

 كورلاو طيورلا مهل طلانم قو ١ ماس هي ىلع ملا ىلص دخن

 هلي دما امس | نم مرلزنم وفر رسل امدنعراصل اهبل ١

 . ملالاو قرملارلاماب ملسو لع دلا قم ىنلل ٌمرايزلا نيح
 اهن دس اهبريهديد يدم ندبلاو مص "يملا تدل البلا

 ظ 0 اا مول ءاعدلا قيد نودرمل مار اضحرلا امد ديملو

 ظ فصو ىف نوئرممسم مرت يزهددام نيلياكص كلذ ىلع هرم

 . وأىسرلا نم مهل د ملردلا ميم ويعل أذ 6 ةراريرلاو ّسيلرلا مريدعلا

 كال تاكحلاو ل مهكسْلاكص كلذ رلاوام كلل
 كتماذك ةيدحرلا يديحل ١ ءاعسرلا نم ىهلو :اهسرلا ميم عم
 زهارلاو عص احلأو عش اخو بررهلاو سررمل أ

 ماعاد نان ماد يم لريملا دهر

 مولر ثللذو بدل ؛ نا اهلاو سمرافلا نم ىهد رع ىهكرل

 مهدرمو َقاَرزاو سشفنرل حادصل ف دلطرلا رمح ْى هربا

 مرمر ىو أ مسن و هيلع للا قاض ميل دنس ضاملاو رهليلا

 - ملاوازن ال ثبح نم - ىهامو ءلماثلا تماما ّمددُح س ف

 ظ رع ص نوكيد نررفهمي شرم نأ كدرم أبو ( نونمل

 ! ' ناهلاو نامرلاو مالس لا نم ىرل و ضهرل | نوري زل لب مول مم ب فد

 رد اونا ناو مرلاوحا ب دفل مل تبلمدلا 1

 0 ميلاد نيمشلا رابرتكو برم ريب دش ا كلذ نررعبل



 مم ا ظ

 مو ,ب رمل نم ىرصت حاقللا د رح مابحدلا اهحاملو

 ىرعل اد رمكيثدنم لنا زخالاو نان ارغاناو رمي رب نس
 .- سابو مع لمعت دلع ايمي كلذ ىعرتم ىزلا طبلا

 للا لوسرلل ئيريازلاو ةرايزلا تاقبط نس متزن[ هيطعلاَ ٠٠
 كير م,دلا نم مرل ه دع ددا ٍسِرْصَمْتسملا ماسر يلع كارلا

 ف مرام موركم ق صورك سنى اب موههك بح ءرحمو

 ل احب ميرم طبخت ازيا ميل ناد دك دلو منو يدل مماركاد كدلع ظ
 ىاص هيب دنع مد دحن م كا لد مولع للا درج رهدلا نرسم

 هربلط ام هودحو و نيلررلا ىلع د احاك كلذل ماسنو د ميلع ملا

 كاربو مجرم كل لب ميلع ابان مةسولعولا ىلص ببحا دنع

 محل نييحردلاو ننال مرماعم ىَعاعلا ملت

 لفل ميريل او ءيحرل !ن رسل و مرحلاب لْران لفل ىكحلا

 دازقت اواو لاش لا منك يدقل ماعم ىف

 ياعمتسلاو جاب ىزصحلا ىلع ترقادب نارحرلا ٌثدصلا

 .حلورو ءيليجي 5 ماوكاو ماقع ان ككل
 مسرأرلا ناري نمل اد قنا ا ديلا ا ضرئاوع تسهر

 ف اًمط طاب دلبا بجيول ىيسبل ىرماعم ى مام لهدل

 راوعم وا ىطسو ىلا الع 20000 ل ماقلا كلا

 1 ريخل | ٌئاَعَّلاَف مع نتن ا امانا ىئرا م مرا أسد

 ماد ىلإ لمكل ىتح ارا كس ١و زل ماو ل اهل [(جدوهرل هاراضرم

 0زانلاو ليملاو لزملاف بولا صدتخو مارقلاو نامولا



 عاطمتاو كودلا لاعلل ىاملا قوذ دنع راصتسسلاو رك دتلاب عجربف
 مهيوررو ا ميمح ىلأ صور محّرل أو ساعه رلا دب دحم مرارخلا

 ' ةلتاو «ماقم اى فن ماظركرملا نيججأب هدبحم
 - ىودذب ى ,يلع نايإ ام ىلا دومد ده لحر لئامد لاحد ه , لد

 ةرهح «ريس حرأدم ى ايثرغم ناك انكم دن ق ةيلولا

 ىو ١ نم ديع ىسم ىلارد لمعلا دير بحرلا راعلا ريع مديح

 || تدلع عدلا داع نولرقن امل !ىف نوح أبل او

 و صر وعلا ىف لان 20 ةر ابطل ىلع ريارلا دنا ن دأب

 ىلو رم ىلا م ىفن رب اه ٌفرلاو 00 000

 .٠ لول كزام ىلا كلزنم نم ؟لربسلاو ءاركرلا
 | داككدلس ةرحاطلا 1 :نهاظنا
 ْ ْمعاَعْلا برحرل كامفر كلمت ريلادحت ىلاذا كلن

 ] ٠ راغعس دلاو يحل اد ماسنو هيلع لا قاض دنا بحل نربا سر

  اولمفت امو لات لاق لصاحلا رثعو كلذ ى لصاحلا ىرتسدنو
 ا مدلارلعن ريح نم اولعمت امو ساد ص ر هر رَمْلَت نلذ ليج نم

 ت ل رتمو هر ريم تناو كلب كيلا لزالا للا مراعم ريم

 تبيح هكا منا كاعز اك ميلعازا كريجح ضخم هزايزلاف

 '”00 ا هاكلا ايل ىبنل ام يبس ككيفنل كيظ
 ” انزل ام كري تنل ايف لاو كلا كيعاد و دنا دحر ى
 و سلع ملا ىلص ,ةءاوند برحو نع لاهم فرعغاف ناعدلاذلو

 نيالا ثيدمو تب ىلا نيلصاولل .ىركتو هلا نذابمل نيرئارا
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 ظ 2 ناو فيسملا ويلا اطل حن اهلا فيرا هربت
 ظ م املأو ص الل ٌةرصدلاو اينرل | سيح نم ةرايزلا معمل اد

 نآمئاولو ءلرتىغارب كل ايا مسعرتو كلل با وعزل بحيس اف

 || هنرولا بإب عتقادا ةليشي لأ و دقن لاح رسمت ١ طماط

 000200 متل صاوحلاو مالل صاخلا بولا كذب كل نم ةحيرلاو
 ظ دلع مدنا ىلص روح مب معاقل ملرلو دبا صخر ب ووهور ئحلا ئ

 كرمسلاب سرل ! لوهحو هردقد ار لقل اهب :لامكل او مىاسو

 ماع مدنا ىلص د قول اي ميلسدلا اج توطلاو ع اخلا 07

 ةصوملا "هن اردل نا ثبح نصر تدك ك يح نم مم لوٌرلاو مسدد

 تهغاناو كدنح تلم كليرظنب اذهد كه دل سد

 كيس دل كلب ب رك لآ رمد ملا نمر ٌءلص ىنهئءا ابيع

 ميدملا السانم بقل يا رلا نم «ىداطلا هدمه كلرامو

 تناذدلاك مل من سد ميدل ملأرلا سا ضرأ دل ظ

 تيرس ست سيلا طفحلا لاك ث لغدل و

 ملال دب ىلا نربوسسم سرع ماس هي هلك كلا ىلص تعامل مملع

 اهسللاسدست ىل هلا فاصملا: ممسأولا نيا ضراللا ام لاخي

 اهم اهن امجد اهايحر اهكند ان دنص لن اه نبع ىلادلو

 ظ ] نم عس وا ضو اههول دان ىهكع دلو لهن دل قط هدمهو ملل

 ظ راعسا ٌمصلو مم مهشع اووارو مش م/وكأ عجور مرقس

 ناهرناو ناعرناو مالسس دل ا نم ممأو كلو ىلع ضض دع معرملا

 اهلج رهعرد ابعارنا اًماو اماقم ثياقنرل هز ناذ مرلاه_ دّقد

 بسصصتلا 3 22 ني حج و --



 يال ا ب اا 0 للا

 5 ها

 || 2 ناعح دافني روكذملا لربك ناحا ماعم لك ف انرلم
 ظ .. م امم لل ى اذكر كلذك نامدلاو مدهس لاو مي مهام مهذع
 ره كيح نم راس نمو مهام اهيص دحا# لق ١ ولؤعر ماع دل

 . ميريجملا يورلا د ةسملرلا ّجورلا ىازكو ميل او يرَلا ل ظ
 ل اقتملاو ىافلأو سكول اه هرلاو اه سرا ر اهسرنا س ىرأو

 ليفاخلاو هراجل اه ه اهدتسا اهم . ليخم | ,اهسرلآ نمو دماولار

 ى نحلاو نلورنا ناس اذه اهدلاو اموردلا هارااع ماحلاو

 كعردب |ىلص نيملاعلا بر بسح ةيمكل نب رارل ١ىف ىرلا موبىلا

 .نامرلإ ارا تنور تدل تلي ذك اهلا أدب مهم رفثلو مسد

 ىرثناع دئاز يارشل ا اد ىه ئلأ مالسلاى اد ىلإ عازل اماه ىلع

 نرلادادربر تاعصلاو لاممرلا نس تاورلاْىق امد :نلحلا يارا

 ةفبطلا قنا نرمتملاا نازل | نب ساند اناعا انما
 هج ى ّيحرو للا نم زن مرل ةرايزلا َتاَْط نم :سساخلا
 درا نم عر مور مرر نص ىاسنو يلع دلا قلص ,للا لوسر
 ماس ميلح دنا ىلص تعامس ةرضح نم كلل نب ميلع رند مب
 مالح عب الحا عيسح ىف انيمالا ةماعلا عيْمشل او مس اولا مرن سار لفن

 ظ .مكماولو اعد لادا نلر رسولا هيلا ضرتملا| مرد دنأ ةفملح مدل

 0 رمل باقن صمدت اجب لمع ؤلف كاواج مدننا ارماط نا

 000 دحلاو كقلابرا ميلا كلان يح اىلا جاجا فقد

 0 كازكم داسلا نما نبأ نبا ىلا ىف ا ةرحض كلاب ئجملاو
 ] ظ ملبرا مليطو لكاو رى عمجاو لصما امع ىئ ايلا رةفيلحلالا
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 درعا ناكل اول اوافمثامو ىلاثت لاك رسملاب لاعملانم 1 ٠

 ماظن لح اذا ان اذه نيج قلبو اطيز اهدحاب تايب
 لرحلا ناَوا يلع لاطدا امه .ملو رايك لففا مهول و 1
 ريالا عاطتلاازاك ةرايرلا تانح نم مح ىبت دلاح عطتت ا

 سس "احل الو ياس نك ني ذعل ان رت سذعلا مسخ ناو باس ١

 طق را ىوسملا نزل يىوسملا دقت ميِيْنب مل كباع نعي ليغلا
 5 لا فيلك اناث ةدايرب ليغ ام رثلت ل ءرلر ىومملاب

 فل درب ل «رل مامل نور دن هورعلت نلذ سح نس اولعفل امو

 ثاوانممت ماركتس ماع مب لعلو عافرك مب مللا در 0

 داس ل فلقتلا «طرارل لل د ملأ ت هسسل

 بسسسح ىلع لل مملرس ساع ب ىاعسم مد اف تانمحلا هذمو

 نم ابرعو ىن ايا ذكر هلبصلا ملل | بيك نمرلو ا هركو عدت ام

 ةرارزلا بكت دقت لاف ربا ليرم نم نمنر دعب دلام لص املا 1
 لسعتر نامزلاو ىربارل ات اش ىلع ناس لف ١ نكو تيرلالا
 هربع ىلا ماغملا كلذ نم لكر مو لاحر مدا لك هك نانزلا

 هصرنامس نيماعملاو نيلاخلا سب دل رب امو مرر نسم ىلاوا

 امهربعو نسل او نونا ص لاحلاو لاحلاو لاوهدلا بل اعل

 هارباع مل يفرم ادنع لا أسد دب رإل ١ لاح حالص باص
 ىلع مص ام ابل كالت لارتمو لامعا عيمج ف لاح جرتص
 ىناعرتملا هزت ىفام عبا رمخساو بملدل ١ بقلا رب لل
 دنع [رهئزلا مالا ربرتل ا نال ٌفيكو حول لا لفعلا

5 
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 ووو اسرع عجرم عع ونام: جزره هجر 4 لات طس حا ريق هس حس

 ماوي زوجا يانج سدا ببن قع
 دكا ١

 ب حم سس ا 2 3 جوج
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 ياتو نه لفل عماجلا باكل !تايا ةررلتو ىماولا "'
 | نم تدل يعشي اك قكح نامملا هيف ني ايلاو بطرنا طئاخلا

 ٌةرارح امم لورلاو يسحب ايل أو هدر بطرل ا وهبألئكل  "

 ارز ليي ارهد ةزربلا يم ىسسلاو لعانلا 00000
 كسر اتادقد كلذك كلذ نم تانوئبملا عيمجد لملا ام ١

 للطن عماجما عمابغل عداوخ | هنو س هدم عماجلا د ظ

 مطفيلاو مرسلا ىف ىئيارلا ىرامتل لأ ربمل | نم ىتحو

 فد هيدر" دنا لع مائره اك الردا قف ةامحلاو تا

 ١ بئامل اءىتكت ىذت ىلع ليصشلا نم قولو .لاضرلا رطل , انس الا

 ١ ناهال نم بلا لك نيايل لل ندد بياصملا عيمج ف اصل امرثو

 نسددير رمل ا ناي ولو اهش اًرع ىابس دلو انجي انغ دقس دل مدلا

 ١ ددبا تاق نم 5 ولك أس رلم اب توام را ةعسس هداعل

 مههرخر س حد قى - طاح! رلر لرصج ردنا ضامر ننانم
 مهدلطل ار هديك مدلطل ! نم ”فاطل او مدنا تاملث ىرئامل لللاو
 ميل اءاد ةيدعدلاو هيدحالا نضيمس دلو فص ىفتملا نم
 هن اره اج بانكحلا س ميحو كلر سلك ىلع لٌرئَتِع
 لاح ئو هريع عم ءلاريمرلا لاء هدنع دن ان اسر دبا نس

 55 02000( 00000 نأ رهن لا

 نسيطابلاو نيرهاطل او ن رزه رلأو سبل ورنا نم لقلا روحو

 نيدصاعلاب نازل ١نم دحا نع ةشعرإب لفلا عم نالو
 هيلع قيصتتل ! ماركا ١لزتتلاذ , ,ملا نيرهزملاو



 هر احا اف هسا لق يح > 2000

 0 "تسلا ب اس

 نقش طلع

 هع

 م نريازلا سلص اولل كلر ىلع رمد ىربا

 ةررطم عز مرم ىركم وص ى هلع قت لي سب نيساملا لز اسر

 022 227 انف كليو ءاطع نايل امر ةربرع ماركة هاى

 مميامل ةريهبلاو حجل ١ ”ىرسملا ريب دملا راوسانم ”قلاطلا هذه
 بييفلاعشم ممدل مملك تلاعلاسعت هانمم و كلو نم

 كاد راضم بجاح دل رمدلا مهد وبس اما دلو هيد حول ىذلا
 باجل عبر بعل نك يبخل ىزلا سكحلا دال
 نرحل ا ىه كللداف فن جس قو نسو باب يذلا بري
 لهأ نع لصمس كددملا كالذو كالو ىلع هع اىسرلا ثم قلو

 ةرصزاو حرربلاو ماسرلا ىف 3 ا ملمس قافس الو ىراح ماقم ف

 تازاارّ ريل لعل دلر تايب اذل | فراهندل ىانل او ىازرما مدل

 ىلغرحاو لف عادل يدل باجمل عدرل عئدولد مس ىلا

 فود لاحم فكدكاو لاخي ٌيدحرلا ىف ناجلاب رحرزا ربع ماو

 هيسنزل ازا نونو بحاح ن وكم بحاو نِلمَسملا نسالا

 كلذ و درابع قوق رهاول اوه "ئيترلو باج ردد نصيف الو
 - كابات سلك ىاص اذه تاهفلا نس تاذ لق دنع تازلاب
 اعلا ىلع ٌةدايدلاو ةرم للا ه وحر نم ىول رتل الياقو فشكل
 رخرلا نوو نيورطلا ىدحاب لقتملا كالا مدعو ّبدح دلا
 - ىسرظلاذ عم لاا تادحرلا انك رشلاو فال اماصو
 ه لعن كل سسسلو ملورلا ئه » نذل كرهملو لس صل

 يىارسدلا هزه يغتساو كرهاطو كنملاب تامل مول

 52 ١ ١ اليحر سس ”«
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 ررصولا فص دءازهو ساوطرل ١ عيبخف ةربهنا سصرلاو ىعبلا روبل

 2 . يانلاراعم اص ايه نيدرملا 0 مي اىلا م د وصرم ل لع

 مهن ويد مب نبذل ١ نك نيدرسملا بحب لا نوُكرتسملارضو
 0 ٌةيم دس دا تاج قمار ميملرلا راهسرلانم ربو و نو رموللا ٠

 ءامسرلا صو ريمرلاو ةنيلاك كلك ياضدلاو ”ثاعدلاو

 الاوز قدما ديد برعلاو عيدرل اك كلو لس هب ليت |

 '" 0 الرلا َكِاَفط نم ةسداسلا ”قضلا ى ساند صل اخلاو

 - لعل امس | ةىمرح نم ”ىحربو سول مدنا نم نريازلاو

 ماظل تامداعللا ف ىد افلا ماعلا ن اطلب حام م ةحن امم

 1 ابل اد ورط ل اوهرلا فدل ا 6 لزز دلد ف ابل ارمه اب اسمو ١ رم

 / اكرام ىقّبسوا كاب ىّبس لك زرع قتلا مركأا 0 يصرح ف
 2” ل ىرْشْسملا دوكرشل دارا امكح دارملابرمسل اني 5 حو

 كروارلا مم ف ندا ى ىلا قحلا ررصول اروس رر جرم

 ١) ليك ب ميلا تاوحارلاو ٌفاثرلاو سمعملا ىف ٌتاالطدلا ليم

 00 لانا ذو ثعاعو تلنياع اكدل ىيد ترم١ ايكرقتس اذ

 0 ه د وحر و"لوحرلان اص ديحّولا ىلع نبا دحر لسجل "ىئاشلا

 ا ناش ميدل | نام دعوي دوجرلاو ماعل ١ ندل ىلعل نب ابم
 ' ةقبطلا ه نبرم دوجولا ف لطلا عرقول رم اًمهدلو مهول | كل لب ماعلا

 ا مليح وس لف سو نم ةمصح ىلا 3 نححول عسواو 2

 1 ساورل اريرمش مّمعا ى ءبلح دن ا ىلص ترحر زعم ضر لكاسهملت و

 . ملذ 7 كذدلاىدهتن ةرايدلا مو ىلع مطابل او ٌةرهاطلا

0 
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 ملفا مدا مهب أند مد بلع منا ىلص 7-50 ياس مش

 0 مو ينحي و كلذ فلاح نم َيوملا مر ومش ممهصح ناوع

 رارطلا م .ايسل ؟دارم ل موكل كام 1

 ع فل سلا لهأ مهو ديب امل !ىلع ليبعلا لل نم سيلبملا 7
 لاج, ضو ىضاوسس لم نوفرءاعلا نومئاولا ئارط ولا م طاسودلا ظ

 توارن لاو انهل ”مىرشلما ةنيرملا ءايسا نم مهل لام و ئاركلا

 اًبءاونا ل رئلت و اهمحو اهيس لرد ىملكر نوسسلاب اهم نيالا
 بلاعلاباهيلا رست يلا ييلعلا ىلا ,رلوهر ءزاوه لع الم دوم ٠

 اهيباهسا نم ان .جوب مرلع بل اناو لفل مهلراَس ناد مهملع ظ

 سرئخلا ا عملا هييكماو ةانككا
 بلاقلت كالي | الع عسر ايدقن افئافدد انالمار انرصر

 اَعبلاب مهرب انشلا انفرلواش ”قبطلا دنهل يلد نم مملع
 مجمل دال اًنردلا ديزم عم سال اميل ا كاع ندا
 ميلا اهينرلاو عيل نيهرل ١ مناور منيا ملا ركل ا راكسرلا نم
 اهمحن ايرربرفلا مصسرلاو ليرملا يسدلاو ىلعلا صسدلا دذم عم

 دوبي رماحو زيهار ليحم ةيوسلا يريح ا ران دلا صو امهمح

 امملق ىارز افلا دبعو ليرملا دنع و ململ ادع ر مللا دعو

 قلخ ىىرءامو قلخ ئيئس لف نسح ا ىلاعت ءاوق تايذلا نصور

 اجو يد الون اهيا سلا قلخلا للا تواَنَت نس نمحرل |
 هريعام لفرم دل | عحرب هيلاو ريلمت عمس او مدلاو ينكاميا كيمرفدر

 ثرملارعمم ىْمْس اهيلاو ّيحلا دلو ةيئح هدهد علف شر
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 || ىفحيل اهليصمتو ةيدنمل ا مرلو ءائيد ام ولع دم اليشم دلع
 1 ماب نزل لقلا دهرحم امءاطلسئ لهد دقو تاركا رطل اش

 | -.اىحيرااون بسجل ا دنع ملأ نادحول مدياب , اسذلا اولوتف لفلا

 آ|| اهلامد تامل انصلاو ميلعلا مدنا بظم زم مهلا رمتساو
 1 0 مدع تافئاوتملاو تامل انا نم ابك امو

 ممادساو اةرصح كلدو نار و املا عيرجح ف نوروملا عص وب و

 1 نس هذا اهيسن مو اننو مث اهءداعَن ىلع مر احاو مر اعاد

 ةفباسلا قطن ١نف نسب ان وابد ارقهو ىف ا نطرلا ىهكرد

 الاد ةيسدحلا اهسرل ١ تاقنطم و ' برب اًرلاو ةرايزلا تاقط نم

 1 مرا ريح نم مول يح رو 2 دبا نم/ييملالا ءاهسزلاو يرحل |

 هنن ايهرلا منرمللا نو ىلا لععيرا مسرلا ةاصح ف ملل | ماكعرلا

 ةيمولزلاو ّتروبفلا صل راجيدلاب مملوت نصل اجلا ند ايدنا

 - لوس | اهلا ميتدتع فقارم نم ممل او يارحولا

 راسل اص هاو كلو اوسانع ىسخد رادمد لاب دادمتملا

 وبلا وْ خلاب لازو سلف اهم ىبع عطنا اهلا
 0 ضهرحاو مرطب نم مهرمه انى مهرها نم مهمل اب ىو

 - طفاحلا نول ١ نود لهن اوءاصم ضرحأ نس مبلواو مرارا نم

 مسدلا ىلإ ريع لئنيمح نوكيا ”شرمل اىلع لارلاو مد ذلل

  ثيرخ ابد لحم قدحاد لع طظمحن "دعم اذ هدرا كلذ راعرل و

 ' لا فوشملا لت ات اءار بكارطا ىف نايكرملا ىمت ىامسفلا
 ٍ ' ادتسصرلا بئاشلا هذه عع زرثن باكلاو طاملا

 أ 7 ب :
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 ْ سم ىلا مهل لران دلو ةايحلال ىب تارلا نود قاعسلا مرعل

 ا ة ايلا دحرل ترداهلا عيجو ٌبرلا نمر ىلا دلو بسسل انم
 ا 050 نوي اذلا مق ةوبحلا مم
 ظ ظ صلاخ ن اولا مهر د نعم رس ” تارملارد اورواح سداسملا 2

 ١ ئاصوزلا ىشنت ئيجب مم قلعت ريع سم صرت“ بر اّسسملا اوصل ماد

 ] فتوش تازلاريمد ممل قاقدلو ةايحلال تانياكحل ا ف لامالاو
 | «تاممتساو مرسم اكد تازلاريع ىلع نوُمَتوُس دلر تر ا مملع
 ا مةكيلع هلأ قأبص هبسبح ليع مق لب امحرءاراون دلا معا اللدهدو

 ا هرعم 3 دا سدلا نم ميت هت ميرلا نولترلو 16 مدلذا

 ظ ظ بي اًسرطل بر الا اوفسنل مرعي دبالا "تالا ”مازلا تالا

 نرد لام ىدلو ئَنشرل اًباَذ ارها براغملاو فراًسملا عمج ىف

 سىؤسلأو بنل امر اء انقادلا "لطاداكص ف سطو انهو لإ ١ ىلا
 ظ بعل! نل ناكامدل امهدعي ئَسيلر اهبل انماو ىاهيلاو ليللاكر
 0 ظ ناو بمس انم ةسسسل ممتن دلو ةايحلاو ىلا مهسرلا يرطم مرت
 ثلذكو مم نكد مهبل |صلخي ىح بلاغل اب هيلا بسكو

 يا يل دملا اعولا نم مرلد اذه فع ماقم لك
 تلح احلا لكلا نم 3 ىيّس ىلا ةيسلا مدع عم اهيلك
 اهبل ئس لف اه قلعت نا نأو ّىْبد اهل قلك دلو ىبد لكحد

 ءامسا نم مهدنعال ممل نييعاسلا دبع ليك ءرلوهه ىلع بلعيد دناح

 ظ ا عاشر ارل ميركل مواسم )و متم ارزعل | ارعلا ىصاعلا مني رطل ا
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 7 - مدعل قي نع يشف مزلباق سدص مْ لعل مائسدلو ممل

 ظ ١ مهعنناو مارعما مك سجلو ممل مسا ع ىلا ىلمللا

 - لمعي رع نيلاسل / اهل نمر ل درع فركلا تعانلا
 - فيارلا مدع امص اول ١ نرل فصوب سيلو ٌفصولا بسن اه

 1 انني ىزلاناممبو ءلائوزعلاب فطعت ىذلا ايمان
 00 زارا عيبتلا شلي دهذلا ناهجسم ا دا
 | كم اصنج ا م مص أرح جيم ىزلا مركحلاو ذجلاو ءركلاو

 ظ كاظم اا دق مابا د اشم ملاعل | نم نم اون اكو ىلا
 ٍ ايلول مرجسو نو در رب ىّسعل أو او هورعل ان مل نوعي ىذلا عم

 أذ نو دبر مهر اعفتساو مم ءان و سحلاىلا يجي تازلا

 - .بلاطملا عئرادع ىرلطم زوثلاو مهمجرو ميش كل د ريع د
 < الاء دارمتس دل اب نوقرتملا مهد اهيداجي دنع دروتخ ديل ولا ظ

 0 دول سدوب امكح دعب ىلع ماقا ٍلِهاَتِي ددو دعب رلاندد

 | للا عتديم عولل | لص دلّ ناسا نفعت نم

 0 "ل ناماتخا سول عك علد ناو لفل علابلا نع يسجن
 ١ كتتاس وجمل اى ىهاك تادممملاو ناممملاو تاالليملاو
 ا هرهاط ىلع دهاّس و مهمل لبلد ره رج اول ارمزلا» تائدلا م

 . كرلرو هدفت روببس ملا ءاس نم نعدعل ناو مرهاو واو مط انو

 مهو لقب مم نال اد رمإل اذ ندهان ١ دع مسارزحو رها

 - نرل مردع نم ءلددرل خلا ممرلعل ١ مدع منع الك صر اذ مجم

 رسوم ةذيللا هذهد رمد تمدنع كاذ ود العلا عصو مع دلع
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 نورهزالاو هدب اخ بلحل لم ليج ال وتل اواو تست
 دقملاو دهرلا نم يب ل رسرراو ملط ايتدعو لص شليلارع ا

 رلرا بفلا عب ام ئرطل دجرلاو رضرلا مل ايهدلفت رماك
 كرر بر هرههاس م ام اوراس ان تلفلا عمد ءاهيسسدلامدعيو 1

 تاطد ىرل | ىدعل ! ف مامل اره ىزلا فلقملا دحد دعم املع

 مدعلا نرل بولطمو تلاط لكل ناىرل ا ا ىئع دمت دكو

 ول وبلا هيام دي د بوافملاو بلط ىثع ده د دقق باطن ل

 بابراايداح دجولاو دمْملاُم للا عطتتدل بولطمل ا اموتسا
 هما اًمقطلا ىف ىنانو ىلعادناو نقلا او دجحلاو دج ا
 لب رازلاتاقْطو ماس ,يلع ب ١ ىلص ىسلل ةرايزلا نادط نم

 تاعالاارهسا ةررهحج نم ّيهر و ف 2

 انومهدارتسا ىدقب ماعرلا رس دلا نع مهلا وال

 تولقُس امو مع سه ىدل | مهاقملا فى ايم ىللي امو رمصو من وادعل

 هي ليحل ا ءاسسزلا نم يلو كلر ىلع امسرنا مي من مهيب 1

 نم مراررامسرلا عيحاه دمتو مسلاو ناه ريلاو ُيَطابلاو ربل

 اهذعو اههدن اوامر تملا لييحلا ىرامجلا يزل سارت ءاكسدلا

 ناحل ان اج او ام دهسا "ديلا تاج زل ١ نم مرلو ةامسزلا عيمجج
 ارهصلو ماض ام ارملس نا ىلا امدردو ًاهررع ملاح ىدق ىلع

 كاب اراصيمب نا ىلا اب او دْمَيل ضير انا مملح نم ا يروي و مل
 هروصه كلر كحابه اب قدرطل ١ لزت مر نمل هلا ندا بح ىلا

 مللا ٌنِريْنا ىلا ئْرَحرلا ىلا نيلرزلا نم ىريالاب 7
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 ] 1 سسانلا :ةطلا ن ىس ان سن رارلا ري وهذ اهلع نم و صردلا

 ١ مس د هيلع مدنا ىلص بسحلا ىلا َيَرباَرلاَو ةرايزلا ْتاَفُط نم

 | هككربلا نص ةرابلا اهصسا ةرصح نم ّتحرو مها نم برن بل
 - مرلع مسلعو صسرلا كل ذب در همس اضو اهرب

 | | مهدادمت- ارد ص مولع سا سمت ه ريد منن أ مهرمأ اع ىهربل

 ظ | ءاطع.نم لصوارب مم اسد مرثئدو مماود و مكمل اصاو ميل امعاو

 . مهدع رجب خزلا ىؤرلا مي ةرايز ىل كفار لل مدكحلا هاا
 | ١ راهسدلاو يري ! ءامسدلا نم كلك ىرلو ءاهسدلا ٌديَمِب كل د ىلع
 . محو اردقد”اسحالاو "اي "هب ايدلاو نيم دل سدلا تارضخ لاو ولالا

 ١ تولد ربامو مقباجم الا ب نولحأت امو ىررصؤن د ىهخامت أو

 أ دم نلو للا قا ةيساكبم مدنأ هد اما ىلع هريع ىلا

 ىاثدلاو يالا نمو مهبصن نآرقلا نم مولو لي دس مادخل
 7 يانرناو يانهزلاو نآرقلاو ر وصوم صخر م هس للخ سلول اي

 1 . دلاعأ دلسممت انهنو ارما مايجارباسر فداقدو مهرعت د م راح

 ظ يريزلاو ةرايزل ١ تاقبط نم هِي اعل | مسطمل١ ل ىبس امو هند

 ةيمرشرلا ءاسسلاو يريح | ءامسزلاو اهبابساو :يدملاتاَمْطو

 | .ةرصح يم يحرو عاود ملا م, ادجرو مهلسجم دنع مدا نم ىرل

 5 تري اكل باني داس و نيوداصل ١ ى ايرمم مصدصل ًءرب اهعسا

 7 قرملا ميقا ميلع كلذ يمل رهو او نيلدّدلل كاذب
 7  ثدصلا ىرخ دسسلا لال درو اك نيقداملا ف قمن انك

 ايوراسناديس ىلا ىهباوبرل كلوت ك ىرم سوراصلا ى بلك ىع

 ةوظتو ه7
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 رو + ”مربل ١ هينيدمو ملي ىلاو نيو دسم
 ع د ا مر دم حر و يول مولع لا

 5 ديا مارتغدل تهؤملا رن [ط انوار 1

 ىصضهو اهجيابان مسد مساهم تاع 7
 اهم فاووماو ايلكح د نهرو فدلخدلا تاك نومملا

 ثاحد اسس اهم بلاغ يلع بلغو اب هك ص

 بل اع لحي سافل نمم رث و ملاص رمال ”نلس ريح عم يول ١

 مءامعو مهلا َىن درر امك دهم هيلع نحلا حت ناك بم ملع

 ارلعغأ اديب هدلحاو مءاصعاو لعلاو مرار ىلا ام احنسلا دبب هدحأو

 ار نرسرطتسم لا ىدياب حان ,امسناءزه كالت 0
 اباحي دملاو هالقام بْرَعَسَت دلف ىرت ايك مماقمد مراد ىلا
 اضهاط ايدل | ى بل اىش لد لزانمو اجلاب -مجلاث اهل زر امو

 . رضصوهتل اب اهتاعو اهبل نام و اييسارعو انيلانعاو ابيل اصنقت
 نادمولاو نحل لهضرل ماسو هيلع دنا كض نبا لوس نع جلا

 ناهيداو ن ايدلاو مالسدلا مل دللا تاماعملا نم ميلود تدصلا

 روخت أو مس لملا نم مصابلا راوسرلا او ريكو ىزم امم /لهد

 واحلا ّميطلا يساند تايد ىصماك كنل نإ كاد
 ةورسللا» مسرملا تاقْصو نى ريارل و ةرايزلا تاقلم يع

 تيران ءامسرلاو ريح اداسرنا تاق امرس منا اهدار

 2 راعج نم مهر اهفتساو مولي لد "بحر و يون مد ١ نم ميل
 مرد كلذ ىلإ يرصد ع) هرالم ى مهايرسزل ىلا ةرخلا اييمسا



 ١ م عيار اديسحلا هربسو مياعج ىت ةيواعملاو او ربل اهلا محن مص

 1 نييلع ف نع ان ارمس ىَرْس نيد روكذملا ءاهعسل ات اهيل
 1 تمرعت نأر اهلا م مورم ا ابك ام اهدعد 5 و نسصررلا

 1 ملاح ىف باحاو لهدل ب اطخ ادهم ىرالا صيسقمت ب اطوا

 | ومحو مسالا كلذ نم :نحرو يزف مهلع مدا صصص ءاحلالل
 ُإ ميلع بلع اعو ملص مر ام نرهدلاو نلورل اك ابيع مولر

 : ممسك / دقن هيلع ب لوح ردا ممادل دو هل او بل مها ”ءلمسو ويد

 1 عيمج ى مراوسم رهو نزعرل او نيلودلا نم نيلز امل | قسصل دف

 5 الشم لا ى هرثع سل اعلان مهرلرتي يح ضرما

 ٍْ ا هيلا يريحلاوةئدملا ايلا يعِبو ميلا ليلصأولا
 ١ تافط نم رع ملا للا نى نمانو ساكت اماتملا كلذكر

 ميدمتلا اسدلا راربامساو < دلل | تافطو ييربازلاو ةرايزلا
 :ءاففسساو 00 ب رن مننا نم ىرل سرلزلا ءامسدلاو

 ا امحرع اءارت كلذ هدأ م ليج وراسو ميلاع هدب ىفص بل ١ ىدل

 فريملع بلاعل | بحجب كاد ص مرت امل ر جمل ١ ابها ويصح نم

 - ٌممهاعو ءلاصرلاب اررط ملي رد ا نم مال مأ ذ راو مرثالخا

 1 كرسرو مس ملع ملا ىلص ملا لوس ر نم م١ 14 صم ملا

  "قيمالل | لغو انرب نطل و يدم نيربط ماسو ميلاع هدد ١ ىلص ملا
 لذ انم ٍيدملاب ىيلث نارهلا ى صصرهل اورمُت ناو تلذك
 3 "نال اهلع ايم اوزرب اكااهبلا نرو ب اهي نوررّصم ىض

 .الوا ذزهأملا ديرعل ا ري 0 كذب اورمُل ملناو



 و

 ريس تاز مملح م نورعشلدلو ٠ نورفند ْمْررفل اسملا سه 11

 هلاروفتن ىحدي و نم ادب نودحيربف اهيلع لزحدلل اهسلا | 1

 مولع دبا ضيفيف مي دب نيب بسابسلا عطف قاودخإبو كلاارغسو ٠ ء ٌ

 2 مرايشعل مسو مرام , مس مسرلا كحل ص ميكرو مرن

 اكرامْكَقِب و مرعسو_ دقت مس َنواَوْيرِعل اىلا طقنلا نشكر يلام ١ ظ

 مهن نا او بلاعلاب ةيديحلاو ةييرللا ءاسصلا ساء كل نكد مضزمت

 ةرافلات اقلط نس يع تا طلعنا را م كيك ارملاو | ظ

 مزمل ناد برا ءاعتلاو ابياهساو ةيبدملا ت اهنطو ْن ربازلاو
 مدناناص لزسر لج ىلأ ب اهفسساو و ماس دبع حر و: مم رد ,فلانم 1

 مملع باع امو مص مرام طرتص] اهمسا ةصح نس ىلسو بلع

 انو كيد مشا اس لع مرل اوحا حردتصل ام

 بئايرضل مهدد نراك ل ُ

 تلخ س مولارح ايدقن ثعرو يرن ميلعدلا مص لاحم دنع
 بان انا مزن نم يف لمحاهو دبانم لا ءارثو هَناماركو لففو ٠

 0 هريح ملوي ىخ لام و دلاج من ممل ار رماد منع مر اج ايوب

 ًافولاو' انيئمو ١انامعاوا اناهت ايرتوواربس سا ملا اربا مع دلا

 قدح ا اهرامس ! عب مول محاد امص مولر اضم ايفرلخ اب نوفل ع
 درواعت للم تل هدا نوطتخره انك بلاعلا بحي ظ

 ىلع كردحاحا عشرا رركحلا ىلمن دل هيلمإب ملاطان كل ظ

 تنور ركركلاب يق ادنداو باطت بلو ركزنف ىرقل اريجاحا ٠

 لوس دعو 6000 ىزلا لمملا» سطل ره لاما

 ى 8

 2-2 جوج 0 هيه هههسدلاب سل م 3 ممم . ةيحح حم محعو 75 3 غطا ب -
 هه ةتستيسب ويسبب تاسع د مج م

 ممدود م حست - عدو هموم حمدت ودع مس يس

 - مريس يسيل أط - ور

 ل مهم

 -- 060 ا 2 يي ل0 يي 771119131963395 لالا 1222 ل

 واسود هس
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 طررلاف ءوسدلا نرتا اذلرق مدعل طدقتلاب ايما ىمم يلد و
 ا ” رعاث معمل كرا فوهعذلا ىوتم ا لل اد الا هرارقسلا قالا

 1 | اطوعسم ميلك مدن اىاص لوس رزيعو 1 اع هانم ممل ىرملا

 ا كلن لظق اهزوفلو اهناطل مطعد ب معاد ف فنار اهملرامو

 أ "7 .بفيدلا مويا هرارماساد اهي رييصملا ناطلملا,ورطو ناطللاب

 1 مهسو مزوزرل مرهس ر رز مس رجم ارك لحم م مالام مسرلا كلل لد

 ١ ىاص لوسرلال مم :فحيو ددأ نم مسرت 3 كك قسابا رآو

 ُ اومتا امرمعلاو 00 يود وحمربا نس رّممَسم مكسر .بلع هللا

 ذك تاريصخلاو يريح او ييرلرل ا ءامسرلا بقيد م ملا /اًساع ىلا هلع
 . :عبزلا فطلاك سامر امهليتحنم ممل امر اهيص ملام يدهن كلذ ىلع

 سلا يدملاتاقطو يزلزل أت افطر ةرابزلا ت اف نسرسع
 ١ هسا نسر يرلرلا داهيزلاو ينيج | ءامنالا تاقطو اهباعن ان اقطو
 " لوسرلا قرد ناب يراففتساو ممسسحم طبع يحرر يون لانو مايحس
 - تاعلا هس نم مر ام ديالا ابرعسب ا ٌءرصح ا ملع ملا ىلص

 ٠ مالو + مرام اهب دب اىضا داو داو مثادحاو تر احلا ماعبو ]

 فصو هلا يدملا يللا مالحرلاب ىرخمب بلع رهربج أو ملوع نم -
 مير و من مق مملع هربأ فتم رجرمحو رجرمم و رق نلاصؤملا ١

 ظ - تكرم رارما و اف موب 0 و 10 ”نم 5 مجعنو

 ظ ا قعّنارمجلاو واوسرلا 2 لرعو وراس ا قرت ا نس اطر

 0 'هياوول | تاحغص نس رشع ةسمأحلا مطل عس امر كتبك كل

 احا اسسداو انييغا تاهو ”فركملا ْيدملا تاَفطر سريازلاو



 وء١٠

 اهيمس ا ةمح نم يرو رن ناوجس مبا نم زل ٌسريرلا ءاهسدلاو
 مّسلعو ميلا مإ مماهلال مس يلع دبا ىلص هيلوسيرلا ثني

 8 ه2انأو 1 مدس دل لارحاو ل اماو اضاع
 كدالسدلاو ىاعدلا مللي نها نم دلو لاعلا نتف هراصناو

 دم ناكسر نيلاعلا لاس نع ن١ عسو ىنل ١ افاست

 هدا يي مرا باو ماما ماوزاب ممسقنا نم ل ناسؤملا

 هبي اراض ريا لوس دنع مضر اهعسساو ماب ليدح هند هب و مرلع ٠

 2 ىوم ىلإ ه اره نم مهريزي و كلذ نارجي مهدعو ماسر بلع

 ؛امسرلا مهل كلذ ىلع ضديو هراسو 6 لاح ىف مهمل م

 تراب هريغ مهارلوب ىحر ضر متمو مارس وابل ثايئمحلاو انجح

 ماير اًضانْلص نم يسح سدا اكفنا ف سال

 واىس رراو يرسل ١ ,امسزلاو اهراس او سدملا تافصر ىربازلاو ا

 مالئطتسإو رولبج نيحامر و بون فاغبد طياعسس سمبل ةيابرلا
 سلما نزيلاو "ريووفلا ةاسملاب دَدَن ددَنت ايصسا ٌةرصء نم هينا تابضلا 3

 ا ىلا مهن ارطو , مىارمو ٌدددخو ملف ىلع لالا ككاو سس نم مرسعاملا 8

 0 587 م ذيج لا ٌتردهرل اب مىهؤلا ثددخزلا نوموامش ٠

 مس ارا دعس ا كلو ى هادا نم نواب و دع ىرملا نوكرتيو مس
 لوس اب مرإهسن يعرو مون مص هدبا نضيقق ُميلاعملا دبع 1

 نزار اوليكتبو اولوكتب تح يلا قرنا ميمداريامههلا ُقتلاو و مارد

 ى ايي اهس !نم مساو لزم لها للم كانو قبس تلي ا مهلا ٠

 نرئيرماناف ناو مرل دانس ى "حلا لها رار رسلان اك قع
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 7 ضار ناحرلا لاكو ناوضرلا لسبس ىلع كلذ لفف جورملا» رتل
 7 سشرلانم هدجي امل هرارماو ملاَعسشاو هريسو مفاقم ىف ردن | نع
 1 لل لامر هلعو ملم يلا يقبل هم باط ناو سم رونتخلاو دل

 ١ كلذلو او مملع بلاغل ا اهرعس | ملا حلا رثدلو مل لضرل ام ىلع لراس

 | اهتامسار ةيدملاف ناكاك مسم عد ىلص ميلا لوسرلا
 ظ ا رهامرع تن للى لربق مدع فلا ا اديساوندو

 5 كلذ قمن طلب وحار ذهاو ناكحمللاو - ب

 لل ارنب! ماعد 00 مدل اياناشلا د كلل نم تقول

 00 علال ةفا مادا ىح ناطردلا رءاس ى ار ىلع

 ٍ نرصإ مر يارشلار اد ىلارملل ارار صو لاح ىلا لاح نمر ماعم ىلا

 قع ز ,معاوصرو مرك دن أ ىصر ةودلد نا ممل راوطرلا "ناك للا نع

 1 ايلعدنا نص ناعم ادها ىف لس لانا عاس أو ميس ىدحرمل

 امركرد مه هرلارمل ارجا ورعد لمت نم َْك |با مومسلا باذع ماتور

 والا اسرلاب قش او نزحت و نها كلير عش تبا
 1 ىامترلاو ماو دل !ىلح كل 0 و مسا ةراهج ىلإ مسا مس |

 " اهم |مهح نم ئاقئرلاو اًبرتصم نم مضابلاو ًةره ليلا لاعرلا ف

 . ؟حادعوال نارعامظ و ناطلس ملف ثاذ ىاعدم ءامسالا ”يمِنو
 ظ ]ا ظ ملابس تورخلل نزلا أورد و اب, ء رعد اد رحل ىلأ ف اسس 7 5

 30 ص ىص نسمع ,ىداسل | دكا شالو ٌركْؤَيِم رماك تارهخ اد دمو

 ركلات اهرباسأو هس رملا نافطد نب رمازلاو درء ايزل |

 اهيل ةريضح نم "ىو جرن دبا لم مربين اذ جولا سولرلا ءاهسلاو وسلا



 ! - مهايا ميلونل نرلاب علا مرل ب ذايلا لوتسملا لاح مليعد مملع

 ىكادو قبس امك راكم مركنم مول ازد ممز اهي 3 اف مرارهد د

 عم ممارلأو ب مماقض اع مهابطتسماو فل دنع مربعه 0

 مممك ني رحرلا ريع رقد امل مامرتاوه و مرل ؛ اهسدنا عيمجر ادما 1 ٠

 ْ فلّصرل ككل رلولو مس وفا هردحولل مل ّىاهأ نيح

 ا امرلتحا ب اردهول دبا داع لع نم ناكسولو لاعب لائامك رشا 0

 ا ا 5 7 ىرب اٌفاعَن الد ميد وهولا ّيدحدمل ف فرلتخاؤل اريل 30

 ا د رخأر ميك دم امن دوصولا يليق أ نم رطق ل يلع طيح

 || فيلر رلا فلا بهم هئي ٌونو ميحر دم ربلع دنا ضرفيش

 أ كثالزكك اذ ىلع تارمعملا هرم و طع لكم ق دحارلا ماعلا 1

 ظ برْعَسَت دلو كرادمل | عيمجب 6 ايسشم و كلاس لكص ىيص ادن 0
 ىاشررم ىولعع هد ابك ناد تدنن ىهن مدلا ىلعرلا أه مافَكنلو

 م ساكو مرإول ب مض افرلا ماعلا ىف نال ب

 6 يس لكتداد ف وهليع نا ىحو مرل م اخ ىل لق مرد

 أوفم وص اهرما راو لكح ىف ىتنا 5 "ا فصوو

 0 دع امدح ىلا هلم ميلانو م ارامو عم ابحلا ىدعل اب كلذل ا

 الانا لاوهرل ّيماجملا :بدملاك عماج لدا مسا لفش ىتتلاو او رسزرانم

 "ريا لااا سيرا اكوا نورعرمملا ملا حانت اهلل

 اعرلانوكررل ىلا اًصنا ةميوكلا ءاهسرلا نم مضو امر امس اب سايح ٠

 نلواعر نمل امرنا وره لاو يريسدلا ”ركا ( او ةسرلرلا نرحل ظ

١ 
١ 

 .٠ه

 ١ ظ ظ 0
 ||| بلاعلا هريس نع مقا لورلاص ةريحرلا لادلا لزب ارب يدنا [0١

 ظ
 1 كب تنناأاسا 7 ١
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 ١١م

 7 ىللاعت موف سو مل ديرو هرثع جرم ىمسملا نيك هزل ىرت ىعو
 7 تقلص وذ ابل صرت ىا اهجرتيمس ءافسأرلا مود نم نوعرت اه

 . مولازماهع ا عسر قرصم ا اهضاوذ فدل ادن يسم نع تاكل

 و ارها يشن ل مديل دن لاورشتو قوي صل اه
 ١" ىاع ٌتافحرلاو مولعلاو فاز مدلا اع مرقل بدلا نسملابا
 ٠ هلت ىتم لامعرلا عيمج "دم لحاول | رجلا ليغ نس دجارلا دج
 . راسْسالا تايد سادس نإو ءاركلا لزدني ىايلاعل أعم ل

 ٠ ش ليد اجريخلرط مع اب مال | سان ملأ ن ارحلا قد _ءاذلد هةهنللا

 تدعم + اشم امدجت مرا ريب نم اهماححو ايضح اه
 1 لسدو راح" ليدلا ريعلا لوط ىغيلا : ن1 نم تحلو ربجلاب ابل حو

 ٌْ اهندح تس لردع ناله ارو مالاسدلا عم ملامم نص دحاو

 دنع ضروس اًمسجلا نمل ان اهو موارد 3 ارسمصا

 !ِ كرس نصف ليز اريح لمد مل اصتخ هللا ئئ اك ءرلزت اه راع

 1 نراك درو اكسب احد ل لو لدا رككم نولملا ينرط نع ها

 ) غر نسحلا ناكل يارك مر اربع قع ارد اكص داو اًيعسللا دبا
 - ةدفسن بق لز اء لل رز املا نه ءامسرناو نردخالات دنا كح
 - هيلعساىام ىلا لاررروو مضحي منا ُمّدص و فقحت ل
 ظ : لاشع الحر مع درعا ملعب رماع ريبملا ىد نم ىرساب ىلا ماسو

 - ثالاو دحاو نيل او دجاو برل ارنب ٠ لربس ر اي بلاط ىلا نب ىلع
 ١ لع لزن ماسو عدن | ىلص ينل !لاتف مس سما ذه لاب ام دحاو
 1 رك قياس رك د نا اذه كرار ءرلره لفال امه لب راع
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 ًاصاخأوسا مسد الزم لمعمل ام لرنو هر ةاع شور ءلععل اد 0

 اذ دآم والاخ د دنا دارم ,ريقو هس نم لزم ملوش لقفل ! نم ا

 كلي زمدتو لامهلاو راسنا لزاملا نو كلع 5007 15

 بمب ًاياع لك دعا هراعد و مسد ع دب افاص امس ادادهن 1

 يدايلا ازعل بحكي نجت رتل أ ماوس ا عم م ليغ هيلع بلاعلاو مه اعو

 يل تاكل لس فانت 7

 مهسارك هليوم ميو نرفر ريد نرخ اهنا نوان امد / 1

 اوي دل اهلا يولعلا ءايسرلا عيمح ةرهاذكهو بلارطنلاو 1

 ىمْكّرلاو .رعمسا م لع بيرفلاو مرفتتريو موكا ثرمازلا

 اعل سدا لرب 0 هب رخو "لمراد مرعسسسم او 5 نص

 نها مهام ثاذك ةقاكا نيسا ٌفدلخرلا مراهم

 5 ميلا ب نط مسعر

 هاد ارلازاو لحمل او احا دوف لحوزعلا اممصعسل ناًملح

 اولرن درت كيلواق ى اسأل بارع اصق ىلع لهتسا ار( دبع

 دباىلص لاو داّين اه كلم قددلو كرت ال ىرسحالاو هنا ةبحم لزاه
 ةرابعسامعرل | نم لعمل ! اويلط ١ لافو كراش نبا لويد مسند يلع

 يس افلام وبطن داو يمحي مهم تمج ىاف ممانكا فايت
 ٌفراحرلا ةداهنم لطلا ىرخم رت أ ديرت ىلا مرد تلمح ىاف ول

 ملل لوبن رس الر ان لقل لزاما ارم اهبل نمو لافقذلاو
 هند نال مولع بلاعل | مكثت هد ابع وذ رهاعل اوهذ ىايلؤلا
 بلانل اب لاهي امو نطاوملاو بارما ىف هيلا سسكد يلع مك
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 ظ . اهلي هيقفذ عب كلز ربع ىلا ان ىاناتلا رانأب ىاباس ارد ى انامل

 ظ لاخي نطل | وسن نم راسل 00 حل ى اًمكدلاب ال ٌرْنمو

 "تلو هيلع دا ابل قصرت امو ةركارلا دلذند سيلاطل اءانع

 دم املا فطلا ساند تاننمهلا رراسرلا هاك 0 ١

 1 تافط د 0و ٍبدملات اعط نازل او هر ايرلا تاق نم

 ١ م2 اهننس ميت داح ميحر و مول و رار ار وسل ١ ءامسرلا

 | .افدارف ميدع مع دلا كل مبلغ نم مساع ةرباجلا انناعسأ ةريضح نم

 ظ 000 ليكم رشات بح رع م,لافحأر 01 داغر

 ظ 2. قح لا هروغو ميدل مص اول وردم مرلازلو . مار امد كام امل

 ْ منار دبا داس ضل اعأر هد نومسر ملا اساد دا ه ريع ضهدلوتب

 - كلزك امسرلا ديب هدد فو هلم ميلاح بحب ون مكر ملم
 1 مطل ا ىس او كلل تايمحلاو مدي أواه رلاو يللا ءاهنرلاو

 ض5 | تافطر نرازلار ةءايزل !تافسمل ىم سه سال |

 ' اكو جزا نسب اهقردحاو 0 نونا ءامسرلا تاَقْطر

 || بلال اديان ب رههامص ملم مدا مك ماببح ٍ راع نم
 ا . - دن مااذنو ب مهم بلا كلي نويسين ركز اهكس مولع

 - .كدطما مول عدو اس اك :يعرو مر «رياتسي ا بعبنم ا متم اركو
 35 مب ميا لن ربام 2اس وراوناو ماريو ةرايدو لرانه نم

 .اولازيمف ىرهاددنها نيذلا سا درو ملص نأ ناكمامكح ىره

 - سسل اديب الا ىلع ديدج- سفن لف ى رحبت ريرملا ميا نم سلبيات

 ١ | كنوع هيمو ملعلا صامل م ادري رانغشرل . صعصو ع
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  ىل ونم سار م. 2 مولد يلب املأ تارملاو اىسدلا مقل

 نزازلار ةراورل | َتاَمْط نم نرسل امطل ا ماس
 دا نمر ةسسمل زل ١ ءاوس لاو 2 ءاوسرلاو اهرب اس أ ودي دملا تافطو 1

 ”ناغزل مكاذل ماىلاب دلو مهرب م رابع ىلع فطعتملا محرل ارملا 30

 يافعسلاو هرامر ءلرصر لاح ر امعسس دلاو هراسو ئحن او ءلع 2

 ةرمه> نم حر و مرن رحززاو لررلا م رت ل 5

 تواقرو لاقن ل انرمهسلاعو مرم بلاثلا مكنت احلا اههسا 2

 ةيحرو نون ل  مملخ للا سيفين هلم مول أزلو م مولر اه د مهلررحرو

 كلذ ىلع ءاهسرلا / عيمجيلع مهدعو مفلح ى ىلع ه نسسا# دربال

 ٌتاافملام ايماَس از راهسرلا وذ هر لاوتاع رمال تارصخلاو
 لزانملا تاز ةدحارلاارلاهض ءروهلاى ىرت تاي تاروام

 فيقوم مول عماجلا لاهل ماما ىف نرد انما لهل اهبلراي ةددعتملا
 فذ ولي ءامسرن كا كو . احا لقحتالف فاك نمد ارت اح
 اهم ىار ارم لها لكك دم ا هدو مارا قل دب دع امور

 اونافول و هلم رم اًمصو 0 ا مم نملر ]احلا لحب 9

 دف اسب نَسسحلاَم ننانادإب برلرلا رائسرلا ممل موعسول د رخل

 لارح |تردُْيْحان يخلي , امس دنا نب زلك ىع نمل ئملار هاوس نم

 لملم الو مزعل او مرسلا رجلا لربم ”شل !تايرحلا نيلذ املا
 "عون زل ياما ضال موعم كرش و ىسدلل انرم

 نيل اهو ىولزح يرق ىفغ ضررا بكر جلاب نرهكر بلاغلا

 تركؤرل ادحا لزبردف اياوزلا كل نكو ءاهرد نوكم كلذ للف مب



 ا

 ا ار كلزي رمت ملناو لاهو يازمو اقعد ب موضحا
 كلذ لاولعلا بز ايغل هاوهعبرل كلذ راع لع نصرعولو ل دسم !مزسر
 ا طاذأو مع كر ايخادمو لامس ان نود اطاىولرل ان رنا لوهعو
 | ونرشلاو ىلقلا راس دلل بمرملاره دّسو ازهر م يامختلاب
 ١١ ىسرتمللاحلاو مافملانم هيلا قْرملا رح ىلا لام قرت اناوركذت
 ' دب ا ماعد لرتملا طل املا اهل مصمم بلاملاب لع احلا مسن
 ظ ا لبإسا !همعإب ماع كلر نع درا فس نمو طيسلو بلم ل ىف
 |' لزاملانمورلرلا نا نم ماب ىنع كل ١ سدير ننو ماسلا
 ظ نيريارل ا نياكالا سد لزنم ىهر اهيطو مم رمل نماَصلا

 ٍ ' ا زر امك تاكا ىلا نزدلاب نوزرد دب م ايري ملاح صن ىغح

 ش | ال هدم كلذ فيترع مملح ابلاغ مان منبه ميم كلذ
 0 | اتسم يدملاف ىاقسرلا تطشسو مال 0

 ِ ماد ىفرو_سرد ىرمس اهيسلاو لطلا ٌمراعل | تص اذ ابص ولحم ىع

 ١032 نم أَن اك ءديدملا ىلا ناعرلا دا او مايعلاو اًهللا مرب ىلا

 - تفاقط نم يوصل او ىراحلا مضل ف ساند اهرب ىلآ يحلا
 ئ كاردنع دنأ يي دبحاول ولان رفعشمل ْ ىس احلا يريازلاو هم هر ايرل |

 ْ فبلعاع برعلا م هرزح 0 اع نع من نم ةيهرعو ترن مم

 البلا مم و مره اظر ملا قه اسمر كللر ئمم نم ماع

 نازراو دحر كردما نم ىرل : ىإع رز يحرر مرن مماع ملأ سصمفس

 | 7 «رايرما اودراطذاو مارح و و رار و كلو ةرلشعلاو ةرعا )وورءاوداو

 ظ - كازولع مثلي و مدع ىراوعو مل مرارأ وح يدقل مط ابلاو ةرهلطلا هراعاو



 1 حو

 1 رد امى ' ص 3 م وو مس ميعل 3 ْ ا ظ 1216 اء كرثسل١تاسصخلا سبل و ري ريح او مل رملا ءاوسرلا 5

 ١ نيرياّرلاو هرابزل اثاقط نم 0 ب ىفاعلا فلطلا ى سالو 1

 ' مددأ نم ىرل ةميرل لا و اه دل او ب ريحا ءاعسرلاو اهب اىسار مس رمل !تاقطو 1

 ّْ ب_هد دمر مرلع اطلس لل بيج اهرهس او رهد مير و مم وسل 4 1

 | ١ دلصو م/ اهرزقد سرصصشص ءاعسرلا ملوح كلو ىلع م 1 1
3 | 
 ا 1 نولحترا اهو ميلع برمولب اً له امل للم ص مك ناكامهو 006 0

 آ ا ىزل !لوّمملا ياهل اواج امه نع اراور رعد ىهرفتو مهل نمل لا ٠ ا || 0 1 ٠

 ] 1 ملعمدباىأاص بيلا نب ,لارلانهىا مرت به د ايد نحان مص روعل 1

 ْ ١ يىوعلا ف 3 بسال ةيم كاريرا ص ماسيو 1

 ف اك”دعو ىومل !نم مول رح 7 عيصل اج ده م أضل !ممدعر

 ظ رمااو لزُل ابك و اه كاذكت ضلاو زصعلاو لاو رععلا
 معرتع ال الا "يامحرل اسر مول انو ةيلوملا ريرل ارسل ةديع لاح ب ملا

 ااا يارا يدق سل | ةراصح ىلا مهدرب تح را

 8 ب لا و اًنسرلا عقر ةيراجل او ,اولجلاو سل !بهاوملاو ماركا |

 رمل اب دل ١ وص ىاعملل ايرلك ىانرلادر دتْقم يلملم ليغ تدص

 لا يانزتا فارذ 7 هزه لفد عطاو اراطملاو ءاضلاو

 هنو سرتلا دلابو قيس عولا تبرعت شرلر لداسرت مىنسقتل |

 لاو نم اور نم مملاهو لا ا ع ام داوسرلا

 توطو نريازلاو ةرابرلا نم ىرشسعل اأو كالا "مصل ا ف سائر 01

 لاح ضر و رن هدب أ نم صول يزيح او رلرلا ءامسرلاو ئناهساو ةيدملا

 محم اسد هيلع يدا قاص لوسرل اراقعسا ليقد و مت اضتساو مسحب 0

 لا * ها شل لفت 20 راس < ابا >4 يع نينو < كج

 يمكن 3 ف 253 3 75 ها ننلو

 ع مدعو سيم سس موو سل اوبس

 هرناعب مرام ج د ع
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 0 با | اج ملح بعاب مل يلو تشع بيست اهلا

 ّ ميدل ٌقلرلُخو فن ارطو د اظو فئافحي ممارل او او مولر ىلوسو

 00  ةكرلانم مق ىرل دنا ضقت ا . كل ىلع كلك دامسولا يَ مه دع و

 ماركتس ءيحرمو بول هلع مولح هلا صم ضصفسص: لّمئلاوا اقلاوا ئظلاو

 نت مالو هاش ازحم ميلع قطب هدر مهل اخ دب د 0 دز

 مهامررغوع اًمهدا انيعدا اهاع نفل او لعلاب لرمل ١ ىف هئئال

 00 اهل مسرلا كلذ نم تادعتا سرا مرعو راهو ٌرئاح

 ” نائطر سريارلاو ماهل! ئم ئرتسل او داون ١ :ةيطلا سس انو

 - نقص لويسرل اراوساو اه اس ١ تافنطعم اهرس مااهدار ؟ميدملا

 '0 وير با نم مول يللا "ني! دحول ! ءاوس ناو مهسنو هيلع فلا

 ظ ١ بللاغلل ماسن و هي هيلع من |ىلص مدنا لوسر مرَح مرح اييسس أم يصح نم

 1 ىلاب نم ددملاو ديْمم ار ناظم لونا ىفم كلإ ذ (نس ىبلع

 ١ / يدل هنم نحر و مزن دنا ضمصص كل ذك كا د وايوس را ٠

  ريولز انرنو عاج نهر اطول ثول مسدلا روقمدل ل يتيسر

 | . تدفلارجاولا ىف نفل !نم باع د دفن رلو ىرع الب ىلئيم

 | فرليرسساع مل ليّرسو دحذلا ىأر نم دك دحا ىف سرر امه دلل

 '000 الإ ىطلا نسائم تاع اح بازكت ارعجلاو
 - ملح ابار هج نم يجر و يون دنا نص مرل تاقيطلا نم
 - يرش ا هيلو مولر ميو مم كلذ لا بلال مم بحي

 1 0-5 ار يا ىوزيو هب نول كلر نم ) ةعلو ممارس و

 | كن اطيق اردايلاو ل قارون ءامسدلا اون مضدمنو
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 - 2 57 ورم ا
 هك دية مس همس * دليلا

 و١

 . مطلاو ساند تايللاو تاررموملا عيب تابعا ترغلا

 7-0-2 سوءارلا و مرابزلا تاق نم نرسسعلا و مسي اسعلا 01

 . هريفلارمسا ةريض> نم حر و م رن أ نم نص مل,“ اناس مسيرملا
 منيو لحرس ىق هررحو كلل سنن نم مولع بلع ام ددعتلا .

 مززامو مرش مرملخ مبلا عر هم ثلا اد بلك مرق كذا رك كلذ ىلع تن امر

 تف مالو مب ملل | م ريب رب اهكح هدم ءاكسرلا ةيعب ر مص "2 را

 ارثرديد ئحرر م مع ول ميس مهلا صرت مرد طر م

 واس 8 الطارا هرئاح ىلا هنع لقمل ارا مم اهقسلا م نط امو

 تتارلال لفلان اًمار تدعون ناو مك ارم حصل 0 ١
 لرايرل مص يعم كيم مسا لطلخ دئاثشالا تاوذلاد يديح ا
 مسق ارا ليس هب - كل ايدل اياك يس اف راعسرلا نم ه راع كلم

 دبش طئمللا بح نس لير اح ناو مكاو بع كارم

 اطنامامور رمح لل ف ديما ماسو يلع هبا ىاص ىبلاْى ديمو ردنا
 لامر زناحرر ءاهسرلا نص ىس اب عمل ل ءاوسرلا عيم

 دلل ار دامسرلاائ ماركو فلا كد ذكو ارييعل داعيسس اذكر
 زله تاءهجلاكازكو اهرمربوك سي رملاذ رييعل ١ دقانلا ديعرتتلا
 ساو اسكعو اررط ثرلاحلا ماع اًممارارمأو تازل١ لها

 تاقطو ندب ارلاو مرايزلا نافيط نم سرشسمل او ئداسلا فطلا ى

 و ريا اريسا ةريصح نم ىعرو 'ب ل مدلا نم ميل اييامسأو او مبيرملا

 ددامث اهيعمملو ف اهييفخت ملم لوضأ ىلش بلا املا بسن د فيقع اذ
 5 نوت سهو مل جس ص ا الث امس روكشقلل



 الو

 ظ ة كاك مسد منيا نم 3 كلاذو ملغ ا دع رع مص

 لانش ناك لخد نسر _ميهاربا ماقم تاندب تأبا م للاع

 0 لحادل امسأل لخارل ا ىلحا لغد لوهدلاو مدع طمد مل اس لوهرلا

 || ١ نايؤملا عفنت ىركرل انا ركزتف نامرلا لاحد سرا ماقم هاطعار
 0 نسم رهدلإ كلاذم ربعرل نور ارملا ضو ما هذأب عداول ارعشل الو

 أل ةربانمرمزلاب انهرفرلا انكم ماسو يلع نبا قاض لوسرل نمو للا

 ا يسيل اليو دنا نمرسزلاب اهرسرلا 58 و دلع نبا ىاص لوسرل |ْنصو

 0 تزاحم اما ذ١ مءاول فاعت ءلرعل ماس و هيلع با لص

 1 ا ناركرام ىعاعس مل تحر كرار نم ماسنو ميلع ملا ىفص ,لرّملو

 ا مككع كعب ةةلارعع اديشاو مكرم ارتكا رئاوا ده دلع

 ا نيم ولان ناكسو ىلا ىلا تايللمل انم كح رخيل 35

 || ١ هدهاّسو مكراس يرق كح هير 0١ ها ب ممابع
 | 1 ١ يوم مولمم ا قرلا دير دلو بع ماعل اندل هر الدق ارءدث ىلع

 0 4 مدلل افةرياعملاو هيلا وشن رفر مهوب ماعلا 27 مولمملا

 ظ 1  ناملارحم سام ماعلا نيبو هس هلم اذ راك مواعملاو ماعلا لاب

 ١ 3 أ ممول (مدع ,قلعَس ىا هنيع قلع مدعر را ام ددعل اوؤلرملاو

 ٠ ' فحل اروهرل أبو مسر ر رصرل | دعا مسرزا لص اهو مل ىعسر

 1 2 نخر طفح يوصل طفيت نم مينا محرق مال مدع ما مدعل ابدل

 ظ - نيعرنمل كلذ نمي ددد صرت نم لعررو صرعا ءفعاار تقلا
 اةفاذلا تايمالا ياعو ةامسرلا قاد مسلك درعو نئيبانل انيك

 " ةرايزل اناقطنم نيرعل د هلم ال أ مه | ف ساند تا نلت
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 هيو برأ نم ىو امم يح اهامسأو مدملا تاق نم يرارلاو

 مالمو نم ممل بلاغل ايس انع يدل ١ للا اهبهس ا ةريصم نم ”صرو 1

 عطصل ةمعحيو ؛ «لبون منع ميهيلع دبا ضيق ءاعسدلا فاح تل ر ىلع 1

 يحل ان رمل ةحر د 0 مولعه لاّضاب مطابد هرهطاهملع ٠
 وعامر ( تامفحلا هدعد 0 د يلع للا فض ةسيح لا ٠

 تافط نم نيئملار عس الا مقطلا 3 ساند ثتدلاحلا ناك

 0 ايري ملا (هدار مسدملا تاقطو ىبربارل او ةرايرلا ش

 ْ رهام هاطلا بل اهلل يردن اىماد . اهمسأ ل ريو نم ةبح رو هيزل

 ىلا ”لود لارهرلاو لاعرل ان مهلاون ول درب سراصملاو رراوملا

 ميدحرز ميول ملم مولع دبا نعيد 000 مم امرلاو لامهحلا (ِ

 كنا ىلع مهرمتو ءاماعرلا مب ريرلا نس ىلع مل مرصسردم
 تاوبسل رمي ارو ىارفلا ماد قو واهسسلاو ضريرلا نم ءاعسرلا ع
 م ىرُتاءاهصو انءارارمر وسل زل املا لزاما بجرب اهي

 نيعدلا نلّيررلام اهيسركو لام دراج لامن دل عاطل ! نمسفلرلا
 نيواملاو هرثمد يلع برذيا انمرح دهحلاملو هللا "م تدي مهو

 نولرلسلا مطلق سآنو رمامح تاريصخلار نبيها ءاطع طع مركف أ

 لغالاسبإل ,اسجال ار أر امس ٌةريمح نم يحرر و بون منا نم ىرل

 مرتو هس نر الو مب نرازاص ملكي مم رجح لكح ت ءنض اعلا

 6س دقي , رل مرعس در لقد مرش مدل فيت ىلا ديار داب بار نم

 مرو نما مارد ىعماو رحا نال اىهجترل ها هند مسا ليلو

 هلازإ .ىرعم لادرصسو رقد هراضناو هروحر مراودأو و مارد | مهلا
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 اى ١

 " تامائملا عم نرل يهبحوتم كلذ عيحؤ ماو كل نكلللا
 " اناء عييقل بالطملا هنن فردخالاو قرلحلاو كاررالاو لز انملاو
 0 واطملا ةضاا ملا حولا. ١ 00000 لامس

 ١ هانا اقهو ةرهرلاو يبدل اخ ثااذك كلذ ىلع مهو لشاب ملص
 0 نيام اسمح اارجا لاعنرلات امك نودلاح ا 0

 ظ ٍ ' طرت لاو انتل او سحلا ى ”يحلا 6 هروص ىاسرلا ىدملاو البا مد

 م كاد ليف مسمانملا| تَوِرل دلاَص اهأري تاكداو 0 امدح فر :

 | ١ نانو تاينصحلاو ءامسالا مشب هدو اهنوص وي ةيحرو يو
 ميل نزازلاو هرايزلا تاقط نم نير او يداحلا "قطن اى
 : ةلاعلاهمبل ناعدل امءاو "ا وعلب مهو مول ملل أ نم

 إ مرو شو 0 دأرمتس ادد ميعحر و ميول ا مم

 > هلام لاف مام رمل ةدارولا بسح ىلع مضل مهاستيام 17

 ظ | اسم لحدا لص لاو نيع ارش نم ميل ىقحا ام سمن ماعندنا ظ

 0 تلك ل عرطخ ربر تععس تذارلو تأر نعال مابي ةنحلا فصو م 2

 ! نأو تاعاطلا عادلا ثتاهافملاو واوسرلا تاريح كلل نش سئل

 'ا ا كداع سيعدل اه اببت ابلهدل لا ىرم اينهرل ةهدقم باح

 1 ْ هيفح ابل اعل !ندل سسل ب لذ ىلع لظخ الر تمع»“ ندادلو

 ٌ مس ,لعير رمل اه كيديدلو ىذبلا فر كريما لاما

 - ضد امورمرلا كاك مدسلاو دوصرلاب ةريك او ململا ى

 )7 كمازيو ايدي تدخن نلو عيمجبا ل
 " سلللزو ناضحلاو هرم ءاعسرلا ةيهناو مرر مسيو ممارس مهسرلا
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 دلو هين أما قطلا قسانو نوملاعلارلا اهلمعب اهد مبان ابا 3

 9 عمرك راسو يلون أ نا 03 يرازلاو ةرايزلاثاقل 00 ١

 سوط امل "سن راو ابسسا ةرضح نم :رحر و ب حرافشتساو ل ظ
 مملكيب | هيف يل املار مسولوملا ق :سل اعلار يالا ا
 ةرحالاو ىلزرلاق مالرفرل ٌممهاج يحرر مرن هلم ءاهارز درك 1

 لااملا لز ال١ نرل اوليك امه ناحرر لفلو 02 او مملح مرقد ظ

 طع سرقه ناوأ نم هاملت هاقلا رازامو طلوع اهعدلا عسا ةاال ا
 روعه هلم اودوكمس ٠ نأىلا ص ف ضدرحر م لعل لمد ناررا مملغ ىركت ظ

 لوران ابلاو رطل صرت ىلامل موتسا اه يف ونيل وسمو
 فى ساو نارك ناصر كيذ ىاح عدع كاهسدلا مشل رهرلاو

 نسئاجلا نريازلاو ةريابزل ا ناقض نم 0 ”قطلا
 . ترابا ينفع ست دانس ملي دحلولا نيمشسملا
 هرلرل و ةرمس ممم مهلا سيلط اذ ملص ملخ لل ىتخ اه هب هنن ' مالسلا

 هير مي رع جونو لْز ام ميلر ورها

 - ديب الا قعد دل ياد ارك ىرل ددا م مند دج اب همصرو
 - سحب مش نوعفلو ١ ميلا نول اه سب وب ربل أسس ص مهبل

 0 لاهور . ةيكاذ لن ميلر اظلاو ان الا تال ذ تاق

 ءثرحأ مرر احترت الغ ره دعو دنا هاصحا دقر نيرحّرلام بيلوذلا
 سابو :نافنلاب اىسرلا قاب ددم كاز ىلعو ايبا دح ا ىلع

 ناو نري ءارلاو ةرابرلاناقط نم لئن دلل فدارلا 'مضهل اً

 ةيرئلا نس ول ميرلرلا وامسرلاو يدمج امرنا اهامساو دملا
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 ظ 59 مرلارعا ىرملع هيلع جي هقلارط سد و معرو

 ظ 0 مب طاحا ام يزف ممحرو ميول مص يملك ملل ١ صنقص هد مرسل ةهنهلاملاو

 ظ . لزب هر عع ردم موصسر ا مسد اك موشرلر نا ىلا ملف موايخسو ىرماع ظ

 ١] هذه لت لو رل لد آر نوال واع منا تاياب نوراشرل مل ناصلاخ مب

 (| ١ مسا ىلا ترم تاك نسالا لز ان ربح لكسم املا ا لائيد لزاما
 3 اواخئدبو كلر هرعو نم ىو ىفدانولو لبا وريث أه صدقت ملوسرو

 ظ ا كمْ ارم لفع امرنا مث دلص نم مل ىملو ٌةدلص مر كلا مم

 ظ 1 تلايملا نم بلاطلا ١ ولي در هلال بلاعلا بسحب ورح كلد لب نم

 0000 ا ررفرل] "ياخ له ىلا احلا ىلا ىتني نالا بلاغا م

 2 هلا مركت هيلا ثراسا اكددس كلزل ملا لمحردو رمل او

 ٠ لمد ْءول ل له مل اينملابل اط هرطلانص جرح ىذلا 0

 فبائملا ةلكدفم ين يصخام ئراطلا د اننا نانف ضن اع ملك

 ظ 0 نورا لاو د ارباح لمعت مل مالو لامك نحرلا لك َمَو ظ

 ” هلاقو اعتب نش اًللم سدا سمع ارب عازالا خس لاو با

 . نال اعاكارم اههديهت ئلاو اهيسم جرحا ناندلتلا نيب ندم

 الياس اهديّصح ىلا يملا ىلا دنا ىحنو اد كللز ايلوا ل نرما

 دلصمتم ابع جرح ىلا يرمللو هيا تذ لرش نخ ٠ دي

 . له قل اناومدخرو اىهمساع أوس امد ى رَعاس ن ص

 . لملا, :لحرل ١ث رافا ام ىلطل ا ءرحرل | ليدل 0 'لاحاو ريجم 50 اهلا

 52 هاد اهوم لاوهرلا كلت تعا امو انرم كسا نباو ْمهلاحلا ةينلاو

 لرراهرصكا راح ساعولد مرا ىلع د رماح قمم لذ و داو لاح لع

© 



 كا

 ممراعلا سلا كليو يزهلا ثادد بلك كربلا ىلع مادا ىلعت»ان نام مادل ٠ ئ

 راب حقل اردو هلي ًاماور نمقل !ىلع لصلانق يمر اجلال ةماراجحلا ٠
 محافم انءذل ديرلاو لزرلا ىرع ياو "”ظحلولو دطحلا يح نع ملل

 أ ناقد مولع مدنا بوب كنل داو بيردنم نري من ىلات لاف دو

 يح ,دزا لسعد تاندل ايوطو ٌمرعرملال ص اه سرقلاو اك يلع
 درملاو بش وفات ديه دل تأسر ركْذيَذ نملاعلا نع علا ظ

 ندلا ماري زيد تانسلا تابرلاب ىاح تامصخلاو داعسرلا عمت علا ظ

 تاق نم ني زلئلاو ّسماحلا هفطلاىىسانو كره اوزيلخا ١
 اهامسا تافطو هقرْسملا ةيدملا تاهطو نيربازلاو ةرِارلا

 ينس برط ميسو ءيرقلا مب ىرلز انم مولرييو مم رلد ةيحرو مس ول ميل نص

 رخو هد وبس هايا مب ادع وب مرسل جدد و هرج ررسلك مدي و مصوبعلا

 ايك تم !رضحلار اسال ْميْمِب كل ذ ىلخ ضد دعو هر ريصو ,لابعا ميل
 نرئازنل تاطنازم نيستلا: ةسضاسلا ل00

 مدد ! لويس مباب ىلع نيمحاولا تدداحلا عيمجف ردنا ىلا َيرْمَتمملا
 نيزل ١تارففلا عيمح قراغمد لاو لزل اب ديب لع أ ىأص 1

 ميسا ةاصرلو تلال نيف هل ام 2 ميش احلا ندد أبدل ظ ا

 مه ره نم ٌرهرو 0 نم ىرمل ١ تافه تارالئادبس

 ا دلل نص هيلع يفد امب عدلا اهمسسا

 ضيْمش!باهحأو مّسلع ناطلسو ملارحاو ملاذ ار مرع رهلطلاو

 لري هراد ماكر منع مان افهم ردد "يحرم و كب رن ملص مملع ما

 نسسنانال ناره او ام ءاحصرلا قب كر ىلع مهدعو هَرامو او هراصنا
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 ١ نريزرلا تالا 0 يد لا مالا 2

 ْ اأو هريجرج» نم "”رحر و مون مدل | نم ىرمل اههامسأو مدملا نافلمو

 8 ٌيح نم يلو ٌبرلرلا ىامملا كلي رك نم مرلو موحاج قلو

 1 صرقل وحر و مول مع مه رمل , ضاينعل | يولع مدل ؛ ضيف مساع ٠ بلاقلا ٠

 ا 5 2 لائدصم م لرنو لورلا ماعلا, قبس اك مهلاحرتو مرطح ئ مول ام

 ْ ًْ جاواطسم :بادد لاحلا يدق ىلع لّومملا كلذ ىف شون ىاعو لزنم قل
 ظ | ةلهلاو يسير تايمخلاو 0 ا

 00 دينا ىلم د مرايزلا تاقلص م ساهل او الا

 نم نعرو مول مدل أ نم ىرمل مقرتللا مسلما 7-0 000 ىريارل ٍ

 |( | بالا مما كج مارخلا ثا ايرعسا ةرمصم

 ١ نرفع ايرادع ميرل لا ىسعل اذ ىعسي ايد ءامدد كلر فصرت

 ل اعو مل مرعسوو مرقد دنع مهجر و ملون منىحرم مولع مللا

 د ا ل رهسرل ىزلا ناضلل ام ىصاعلا نارحولا

 | هل | مد ئارحدبإ ب نتاطللا كلزبرلا ناهام لل

 000 ا حد ارت ايد مط اريو م رمح أول مول يشدو

 ١ مسالا ممطلا 3 ساو كلزك ناره لد ءاسرلا قد كلذ ىلع
 ' مرو يرن دبا نع مل نريازلاو ةرازلا تاَقْط نم شددتلاو
 . امس ةمطح نم امعي ارت دلا مءادعود مهاذغسساو مليح نبع
 إ يون ىربلع لا نقي ملص ىراغتو مرمصو باع ببح نكن ائار

 ظ 00 لا نإذ نم مهد لس او ىرعس د ند مهجر و

 . عجن د ممل فقرا ىذلا مرسد كارب مول سعو كر نم مهر ابتحاو



 ا

 تومي, دنا فل اب نيسان كلزك تارئملاو ءاسرلا مين كلر ىلع
 مسحف مار دعما نيدحاولا ني ازلاو ةرابزلا تاقط نم

 مدللا يمن الا اسس اةرصح نم ريعرمو حزن مرن اهحرم ايان
 قلل اأو طبإ_ثل نمكلإ ذ سنس نم مرش الي ان وسو اههركو
 سومرناناطرو نم ريفلاو ىمُملل صرئحلاو ياصسسلا قترإد

 دنس مولع بل املا بج ىانلاو ل امحرلا عيمجف فاول - ظ

 مه اد قرم أرض وسار وهزهاهص , دقن .ةمهبم و ديف هن مراح دددأ نت
 فتش زكاسراا ٌميْمِبو ٌئاماعنا 1 مهمل رع تامارل لا مللا

 سزارلان افط نم نىتمدم دل ا و يواحلا -ممصلا ل ىس اند تارئمجلاو

 ا اهييساةريصم- نم ّيحمو جون لان مدي | نم ىرمل

 ] مومره طن أمسرلا كلذ ةرايمسو امرند ايس يش نف ميلك بل املل

 | هداسرء و ءلاصرو ايحربو مل اههاو ناصوأ ص مودل أذ هامم

 ىع لد محرر ب ولا ىلع للا نيه مموسيو مراوو مر ابرحو

 2 3 نشحن و مير نس موثرص و مهم مهدأد م 2 5

 علما دي مملحر و منكم يرق

 39 ريع تعامل حس 57

 اس هرعرح نع 2000100 ل ماعد ,ددأ نم ملأ لب نيملاعلا برم سبل نيرلازل او
 رسل

 او ريج أس

 أ يرتكيتخايو رم دا اقملاولامهرلاو لاوترل اخ يعد ا دسو ضرسو متثد اهتح أو ضرح

 ئبرلو مار انم مدا مياحت و 6 اًسيو ضد اسد
 7 2 دلمعو ماع لازاود مرل

 صددمص ٌتارم او واهلا وبس ارارو

 ةرءايزلا ناقص نم ندر داو يل تاه طلا ىف ساند هدو



 ظ تاريصخلاو ةاىسرلا معن تالذ ىلع رو ىجرع موقك ملاو

 ظ - تدر ايزلا تاو نم لاعيررلاو سما ا 1 "نتن اند

 ظ 05

 ١ ةفصلاب هياط انيس ةرطح نم يحيون للا سمول نارا
 دادس اميع دامو ريسلاو تدَرنا كللَد ف لّمملا قوشلاو هبلاَلا
 لاخلا دج مهر و رن هلم ىرلخ دنا ضيف ريلعت لعل أ مكتك مسص

 : هنم 10: لح مدا ناد محو ىوصخلا فرحا د 'دفسسرلاو
 3 ةرامب ان قس 0 تاصقلاب اىسرلأ م 2 تب ىلع هدو مم مودي دا

 ٠ 0 ارنا هربنا ناقلم نم نرد نال قلع
 8 ارلا مهردل اق كللدو ممص مينط انريسأ و يصرح نس مهحر و ممول

 ظ 0 رقم رعاك عاب اهباسميدو ميدللاّن احرر نس اندر لاو

 | الا زكا ملعب ممل كلذ باكل يح ابرد
 1 ملل ارم كلذ حرم ؟و مساس و كللز: نس ازرع زره نرد

 | ملاقفاو ملرعو لانو يرعبحو يرول ّىحرو مول ملم مرمأع

 ظ ماس لمس مملع دبا ىلص نيلاعلا بر لوس نب ربازلاو

 0 0 ا ةرمهج نم :ىحرو مول

 ”ملامحار م مءاوعاو يماوحاو مب فاو ملل | لمس ى موسما مشاطم

 اة ل تعسر رع مهى "مرن ممم ميلك مالا شسرمص

 | كاطتسسم ب اماعهو احمر 0 فاد نرراي

 | لافتا دار مرظ اع نرفوزي وأ د نمل مخي ىحكشكلر

 لم ١ اك كا زك ءاسرلا دعب كلذ ىلع هم د "نّوكيت نك لفل
 النا | ىلا لرصرل اعد نمو لوصولا ىلا لونمتكلا لرش نم



 و١

 ب ر روك اوحد اضق قمح لول ١ لعن هبل اوا لاعتلا 27

 ! صامت ملل د اسن تيكر ملصو مص بم مرا 00

 لاغير لاو محسر ابمف | مصلا # سن أنو نأ العم اره 1

 لعردا اىلص م سيرلا لرسرلا نريارلاو ةراب نرل !تامط نم
 .ىي كياط اط اهبسا مسح نم يحرر ون مبا نم ممل 0 ظ
 سماع 0 لاوحا اعد ىلع لاا م

 ”ضائالل اه لاهكساو مل مع, لقب لها ٌيحرو ول

 0000 ءلرحلا نول اكو اراس مياس لنا و ارم تسنح

 هصاحلابدلو م سارا هد ايدل اذ ام نوكم ني

 ها ل ب وارلونل ابدنو
  ىرعاو انو ماورل ا ىاع سصلو نس ل ف كارو رارعردل

 هدرعتلاءورل ا مباع اهم كر وأونم ءامسرنا :هدهر دلحو رم اه نم

 ليم لحم ىلا مم ضان لك رَمْسَو جيو هدو ساو |

 تيشو 0 ابلارعاو ابيل 0 اميل راو يارل ا ٌتاماعم

 ناعيررلاو صاحت فضلا ح ساد: بامهرلاو كلل ءامسرنا عل

 هس ني نيملاعلا بر بسجل نب ريازلاو ةرايزلا تاحرد نم
 مملع دنا لفص ا و أددبا مه أدحو ر مر اهفساو

 . لكلادو اناط امس | مره نم نحر يون نبل امجراراون ملسو

 الط يي ةريرض و هيب محلا ىوملاو مه

 /دقد صر و مسؤل ملم مولع مدا دبا صصص اصغر رزوطد اظولر
 فره ايتحرل لا قف ىرايملا ميدو و ىدارمتسالا ىرغسو
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 اركهاكادقيب ما ءءارقتي دل ايلا 7-0 ب مرارامو ملا

 3 "وا صملاو كا ىلع قري تن رك ءاسرلا "صلو مل

 |. مت واخلا كل ل دلادارلا اذا ليعَتل ايوب كلو ارقسسا
 . ناسبوم ايام ليعو مسرلا تلد كللع ى جيري ةروكزملا ا ظ
 ١ ف مس وحلو مار انمورل اكاو اوفا َءاكحا,راو ٌمارابز و
 1 قى باك ناو اسس نو دقفترل م اقم لق :نهدل ملط كد

 1 - ةعررلا سمس امملقت مللا |ودحو همز مرارمو مليار مزنو

 . ازا وب هبل ابزلا كلر م 3 اودع و 0

 . كرالفل نيعرلا لَو سشرلا بت ام نادهولا قو مط ا

 ١ - الم ىرياصعا را اس مى صخر ه رهكخر مم اقف و ملثم ى

 . سراوفهأ نكت لزم ٠ تورز لرئمو نام نوذ نامر 2 نافع لود

 أ ةداطوا تريعو تالا ليسو ناينب ننسأ اذه فاعي
 "نير يازلاو ةرايزلا لز اص نم نان زناو شالا مقطلا ىف سانو

 | مهيياخبل ام مافن انريسا ةرتهح نم نيحر و يزن مدنا نم
 0 ا ده نم ؛ المس الاو ”يلعل او ءرلول | ْس

 | م يعرمسا نيد هلا مولع اك تل اع
 ملاوع/لّود مهكر مى 1117 رلرنر ةراوطو ملوك و

 ا ع مهرارطع ١ اما ٌناع ف ىرل اوم ممسر تس

 لوك كاع راسل نقد ضلعد هلم شاذ ارماو مم ملتزم و

 . اهنا ىئصحر / ال [يبب نزلا سم داون تذك

 1 ا 00 ٌماقرن ١ ىئارقلا



 ماكل

 ىريارل د ةرابزلا تامرد نم نجتسبتا مسجات جسباج 3 ا

 - هاو ارزعلا رعلا ايسر مهر و ْميول ملائم سبمط 0

 نراولل نيل لاوترلاو لايفلاب بداحلا ىمملاو باقلاسلا 1

 0 م مهرس و ةلرل ملص مهلخ كلا ضْصق

 هل اوي امر مف هاش ممادارمسسا كوش مرق بوكس و
 ءاحدنا ين كلذ ىلع مضلع ر 9 ملا يل 2 ىلا ا

 مراه ميو كأم و مرصتلم نول بس هند ضهري هيشو ميلزتممبو
 لانولقيد ىزلا ىسرلا لايح شارلوت هراعىل امم اولْعْبِب ىثح
 هر وكلمو مالمو مئانكسو م اههرهد هن لاو ءاسو لزاضو رلوهار

 ا ماد ىلازنرلا نهادنعخ ارو يعم اهد رمزل : انديكف ماو اخ د

 ا 1 مميظعسا ىلص لورد ام ىلا ركز اكرترلا هرف أوس نمو لاوهرن 0

 ْ تفلام علت نا ليز ام ىلامت هدب | ناري نم غل اب ماي ملا 1
 | نياق اب ماقتسل لحرلا ناو مىعل |مول ىلا . ءاوصر اير دنا بلص ٠
 ا م ان, له باسو ٌتُيلب ام عبس دا نيالا 0

 ١ ناو مهاهناو فاننا ىرنرلاو ريع رمصأ ماقرلا مرحهأ َن تاسلا

  تافطنم ًافياطو هنكردلا ىضر فيم احلا نس لال نع ىاحلاو قا

 0 ابرلا ناهد. نم نوم اهيرلاآ ىف نزارلاو ةءايزلا

 هرم وم معبر و ممول منلا نم مبا ىاسو يلخ دبا قفدالر
 ل امافمم ٌرلاح ىلع بلانلل رع ١ اهيسا
 و مل و هم هلأ لقت مهكر و ملول مله يولع هللا

 ظ

 َ يلد مشا للا دم الاب

 عويمج.

 ب وس رع يس ا 1 ل جا نيس حما

 2-37 يجب

 ساو سس يب يس
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 | نومانب امو شرارد.١ مصر ملف تلد تارعخ او ءامسرلا

 ْ . ”عررلاو هو, راعشلاو اا ملص ”لَوْمل أب ميرلمقلا 0 ملا

 ٠ - هسا نع مرا ريازلاو ةرإبزنج تاجرر سب نيسقنت يداك

 ا يلا انعا ١ اريسأ ةرمصح نم ءاضخو دنا مركت وحر و مول

 اعاد مر ا مس رثآ يارمسا نم مهل از مابلاو مهيلعسل املا رق

 0 كر مول حجج و م ميحر ىلا مل ففارل ا لاوقاو

 000 مهر ملون ملص مارملخ مسن سهيضيش

 00 ميلامل ا ءاحسرلا م مسمارلا ةدايدلا يدقب

 ْ اواو ٌيدملات اهرر نم نافحاو مالا ميدلا ىف :

 3 00 مرد أح ةيلع اما م يصح نم مهثرم و مم ول ملل نم

 0 ملروطر اشاد ناطاس و تحيد مّسمحو سصيحو مسلعو مسدلا

 : دابا مءادعدو مرسم ناجح ميلخ دنا سرفنت العدو زلوق هءاوعاو
 : ل نكس ءاوبقو ممعاطتسم ٠ للود ىحرو ميول مص

 0 يعد كا ذ ىلع هر و رن امورااح تال ًايبرملا هدا لقهسسا

 7 تم 2 ره لاو ىس تاهو ىاهشدلا

 .ةرصح نمير و مول مدا نم مهل ىريازلا تامردو ةنانزلا
 ١ هس ى هن مغسل الار يلا بد احاباغلا ايسا

 كيلتلان ايل عجنأ نب هذلكو هس مروج
 0 1 اسعل تايسصيلا د ارو

 00 ميا ميت اح نذكي ايي نام اهو

 هج مصارمو ليوا ال اًكرا ل 5 امو و اح /دهل
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 مسرل لا واعس لاو يريجلا ءاسرلاو سدملاءاهسرلا ساس كلذ
 ةرايزلانامرر نم حلاو تنآرلا مميدلا قف سانو تارصخ او

 ظ .ضصامل | اهيجاةيلل ١ نمو ةبون باب هبل ا 71
 ظ ليل ملا سوسرلا سر لسمملاو و مهول سس ارمس نم كل و نم مرلاع 0

 ض1( 22 مهد ىوطيم هرعسب او لما سس ايلأو اضل ل

 ا هيمو مهنا ضر ماتم ماقتلم يول « لا
 / لمن نس مقارتح ام يدب هس نولزنمو ميرو مرن هلم هيلع ملا
 1 معدل او ير واوصرا ميلعد كا ذ ىاع مزعو مد صرع رلاو

 ١ يمال ةضلاو جسام د1 تاس يريح او
 ا زامسرب ناؤطو ديار أو ٌةرايرلا َتاَعْلِص نم نيس ار

 ' تسل اهلل مراسدلا ةبقايرعسا ه يم نم يحرر جون رباُئنس
 مهر و مي ول منع ملا نصمش كلاما عرف تلو نم صيلغ

 ١ اطةسرتو هداير راو 1 ماءاد م و موعسو ي يضقذ
 5 للرب نم هرب ىذلا وهو مدا دعها م ثاوعت ١ الو ملاوسبم

 مس ميتماماق هرمثو م اذنن كلابرم نم مرو مه رك د لزات

 ةرحاوم ىْبُص أو نوح كيملا كيو مم ضريس ىد

 1 هيلا هب مرم اونا اهيا مرمم وههو نمل منو لكس
 ظ ا كلر رفاقي دل نزلاو نوماعا نزلا نم ع لا نوبرش وثم

 0 يمبكاذ ىاع هدم و نوفاعترل يلا نوماعد يزل ا ىوتيل
 0  ةسراسلا مهيرلا ت ساند ترلاخلا عييمح ف تارنمجلاو رامسرلا
 ا يصر مي رن ملل | نم دم نيرارلاو ةرايزلا ناقص نم ناعم لاو

 ظ



 اسال

 - سس رع نو ركنم ىملغ تلامل اي. نقلا ايس ة مسه نم
 52 مولذ زن مص ىقن لي سر مرصسر ل فعس مههررو و ممل مللا

 ” انامل قسأو تارضخ4لاو زاعسرلا م ها كلذ ىلع مدعو

 1 | مني و سول دل نم مهم سربرلاو ةرايزلا تاق نم ىمغلاو ظ
 - صوير ةفاصزلا بلك نم هدشاع اطال ل اس أ 0 مح نم

 ش 557 قديطرلاو ريحا نم لاررلا ( قام ئاصولاو لاعفزلا

 ١ لقيت مترو مب ىل لس مملع لنا نيش طمحر ظحلد ليزلو لغو

 1 " تاحلاهلا تامابلاب ايمان ١ هدمت مص مهلا يلو ميك م( اح ْ

 | رز نم نسمح د ةساملا دفطل | ق سأنو كالي ابرعم اًرنوكمل
 0س ماس دءيلخ دب 'ىاص نيملاعلا برع ب د ىربارل او مر اررلا

 ا ميله دل ىأصردلا لوس ,ء مرش ايه ١ ٌةرعح نم يهم ميول مللا

 1! امر اورطر دو اهيح مملع بلاعلا نم اذ كاع 0 ظ

 ” ياللا امن ان ىلول :طساولانوسل نيئيسسلا نيب اها
 7 اكسال م ماسود ارا للم زل لسر ىلا سلا اب اهب
 000 اءاصرإطنرك ا زس / نيذلا ايمإ ان ىلان لاك
 م اونو مىرلرامو ىرعسو مرل وزن سيقتل مربح يرو ميول مل

 لل دعس ل٠" مطلا ى ٌدَباطَد مول ةدمع تارسجلاو ءامسرلا
 و ' اها لع يغر و لول للا نم مسرمل ب سرا رلأو ةرايزلا ّت اقص اًفْص م

 ءليكراعيو هررهو كلل رس . نم ميلاع بل دل نارا بلت طار
 ١ لامملا يراك ! اوقسوا مك اراقم نأ لاو احر ةيينو مع ل 2

 1 لاهو مل مادو ممسك دش هملول هلع مولع للا نشر
 امس



١ 

 ناراسرا ارجل ممسخت نيلباعلا قاخ ضيعت ةيالا 1

 2 ارمرك ا ناحراو دلا نفخ سان لوح كيد ! ٠

 اردن ماض انلحولو ضي ناماكح دفنت نالشرمتلا دقتل تي : ٠
  رسئهفر لاحو لرامو ماهم لكح قد انه وهاب لاخلا 0

 مسرز تلا ذ رو دس لاه هيد ناعل ناو دجال رل فناعملا

 00 فطن ف سر ما تن لت 6

 سه ح نم ممحر و ةيون مهل أ نم مهر نربازلاو ةرابزلا تافطنص
 بلاعلا ممل ليقسملا ليعو . مباح نم يلع مجاارلل هلم ؤمل | اهبسا
 هتامافنا مهل و اييشسو تامارلاب نومركيو ملزانم مس نولرتو مملع
 للامام ميهرمو مون ملم مولخ للا 20 اقص و

 لاس انو تالرل تامل و راوسرلا دب هدو ميص ممل انو

 اهرسأ ةرم هج نم ميمو مول لا نم نرسل آو ىراخلا فلا فم

 يا ممل نص 0 كرس اال كانط

 ممله ردا سيعلن .امارلاب 0 مار انم نولرتم هروح

 ع رتل لايعزلاو ٌتاسل 0 مرعسوا رولف يهرو ون
 مسالا "فضل نورا ,أمسرلا معن كلذ

 مولردب | ند ند مهمل ن فل ف تاقلم نمل و

 هيرهساشبلاول أن 52 117 رص ابرعسأ م ىمرخ نم , ميم و

 لطم دهر فسر مل 7 هدزمو ها ميلا نرسم

 ءاترازم هريغكم/ نيلباممديقن ل لها لم 2 هع 00

 ول ريح لس مملح دل نيفيا م بأسا ن مل روببص كل د لكو
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 |" كلذ ىلع ضدي 00 ءل اًصاو ملالا لوشن ميت
 - تاصخلد ءاهسدلا عيمجملا .ايحرلاو تايمحلاو د امسدلا مشد

 تلا ارياو اياد ليست ملو راع امكددم ملا راعل رهو

  هيلعراكأو م ملا ةريصل نمل ةيجرلاو امدلا ى فئوم لف ىف

 7 لفن ريالا نم فُئاط د ىذببلا مقل انو هيلع ل ايل | مثل نا نم
 7 ب ير ازلا نافل نم تتحسس رديت اتا قلطلا

 | كريو ترن دبا نم ممل ١ر للك مناىاص نيملاعلابر

 - بباالا بانل ام ماركو د كرف لا سرع ٠ ارمسأ هرج

 ٌْ / زازا رهاكب بردك حلا ممل بذ ايما مكاو هلم مملع
 . يوملأر مصتشلا لهذل سسرلرلا هلامسؤلا ثاعرمرلا لك يف

 ١ 0س إب للا لا نم هر مومحلا ماورب ةبيفلا مدعو

 ظ - بيلاعلا لفقد 0 لظ ىل مئخلاو ةبسملاو ودل

 0 |. د الؤخ زيزو نهر كلر ب ىلع مدا صيت . مئملاو ظ
 3 قاع ضو رل ام, (يمتيامدماح للاكل مهاد يدفن ملا

 ' لوسرل نيرارلا نب موتو تارزعحاو ءامسرلا ممن كلر
 1 هرايرلا ناعرز نم ساو ْىنأرلا هر ق سملاعل ابر

 ١ هر وجت ! اهيسسأو م مههض> نم يحرم و ”ر يول مللا نم نب ىأزلاو

 آ - مهفعو كلذ لغم مود امد راسك لفل رعخلا نم ابمع الب محلب

 ! 1مل لن ١ ير اعدم 9 ير م رمس و رلهغ د

 - تكرئارلا -و كلذ ىلع تانمحلاو داعسرلا ْمَش رعو

 ٍ مال 1 اطالع نم نسسسل او مسسماحلا قيطلا
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 بداح مس ماع بلاعلا مهل ايرصسأ سه نم رميحرو ميول

 منعس دقت هلم مولخ ملا يفت لوفد ادّمعو دلك لاما
 سرر لا نم لددرو لع تارزصحلاو راعسرلا معن م دعو مل ا
 نسر مس راسل | فظل ف ماسر م اح دب أىلص ىسلا 3 2

 5 مصرتستم لاح ملل ' نم مول ريدا ا اعلا تاع :

 ملخاعل أن - ابرصسا رح نم مهجرو مول ىللا مسابهور
 مدد سلع د ا ضيقت كلذ نم مهيلخ بانل اا

 صرطُم فلعملا دنع فيلل يدع لش هضافرلا نذل

 مكبر ل هلم مملح هللا نص ملبعيإ | مو نضل

 ل ىو مسرلا امنه ق ةييرلا سا نم ميلا محرما نال!
 لحترباملو يش مرقد امل بوبرملا هر ىل اره الرب ىسا مسا
 مهحرو ناويل) ملا نم بود ملف كلذ د ربيع اماع سل ١

 هسا ليرياع اها لائارك نممنملا نمصرل ! يبحرل ! نم
 اريزنو ١ريرطت لبي راكسل انه ا سحرلا متع به به ديل
 بز ىلع غرو نوطمت امل نونم للملا اهين ١ امض مليا ىلا
 نيل املا دست كاز نصت تاراعجلاو ةاهسدلا معن

 كرها دكه د هرحو مادلا ىعخجبرلد لقنرل نربازلا

 تالي نر رهر سامترلا عم سانا ماورب نيرضرلاو نيل ردنا
 ديب أل اهلع ديزل | نم نم لك دير قا ى لنك

 نلوم عر اسلا فطن ١ ىسارو ساحلا+ يحي  ملنأو
 نييسلا اخو تائافلا حورل نيريارلاو ءر امرنا تاعي نع



 ا

 اهه اد رهو م ّىحرو مون مدد ١ نم مر ماسو يلع هلأ ىلص

 مهراربح دهن مم ىملع نيا سس كاملا املا دوما

 يب ليج أو زيي دملا داعسرلا يمن كدلذ ىلع مهرتو مهدادشساو
 تاركا شاوط م ةيباطد ةيدحسالا تازعج اب:
 نم ىرل ئربازل او ةر ايزل ا ناقص نم نيفاو الا ًعطلا ىف

 رسعملع دبا نصص ةروبج ] اهمسا هسه ج نم ميحر و مود مللإ

 1 كلر ىلع مضدعو معو دلفكو اهصو 0 تسلعاو ممل سلع

 2” كلو اضن اكيد 0 رشا هت ءاكهسرلا ساس

 : ' ك1 اممحر اهرفو

 || . ف يصح نم نهرو مول دا نم مول يريازل ا اقلط نم نيلاو ْ

 مل "اف ميلع كلذ ذ ىرظلو ثار نم مملع 1 اس
 00 هول مص موحدا ضي مر اجا مرور و ىرلاحرت و مرل امحأو

 لقد اع ركش و هرمار مر ابر احرمد و مريخ اب يجرم ْ

 لنمو كرثلاو ل دهرلا َق ق هيورهرلاو مموسدلا ياونزلا ى ةرءاونا

 " ةقطلاق ئرازلا م ماوز و تامل وواهسرلا بعد كلذ ىلع
 - شضنتملا نيللالا بر ني رمممملا نيياجلا داع نما معلا

 ظ 1 ول ملل نم ىرل شم ولان ىحرلا فو زرلا َن سمرلاى لا لوعس يس مر ظ
 ١ تزاخلإو هيلع بلادلل ةسسورخ اهمسا ة صح نم رو

 ١ مطلق 1 القتس ا يدقد هلم هيلع بذا يفتش مر

 ظ ا  نيمسلار ىراخلا فل ى سأبو تارمحلاو ام ءامسرلا قأب مهر و

 ١ | هيي دلعمو رن با نم ميل يزلزل ةرابزن ١ تاّهرط نم
5 8 - 
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 و١

 رادو ٌرلاحادفعد زلت برق مص موياب يد ريت ةفوضحلا اهمسا
 ءاصرلا معن ضرك ىراوص يمت ملانصماو ملاوت مم هلع دنا ضصش
 ةرايزلا تاقيط نم نفيلاو سانلا 25 أ ساند تارهجلاو

 يسال طوعحت ابمسا يصرح ص "فخر ر ممول ملا نم بل ىراازل او 7 1

 راس رلا معد كاز ىلع مع ر ل ممسو_ دعب ممول سم

 ةرابزلا ناقُط نم نينار "كالا فطلا ف ساند تاريصحلاو
 بلاعلإ هةر دل ١ ابربسا ةينصج نم ٌميحربو مرن مليا نم مرن كيري نا و

 تيطخاراكرلا عيمج كح هدم 3 نذبام ملم منيا شعم هلع

 ني لازل او ةرابؤلتامط نم 00 امارلا قط أ ى قناطر
 سند ٌقديفلا لهدت ايبا ةرينصح سس يحرر "لول مدد ١ نم ورم

 هيلع مهزمو ماركا مس -- مول اع يرقد لم مهسلع للا
 ةسم اجلا قف نوازل َناَفَُط نم ةقفطو تامحلاو ءامسالا يد
 ةلاطح نم ةيحر و يون ملا نم ميل ايزل ناجرد نم نامبسلاو

 مهو ميول ل مملاع لا سمشيت لم مهلع كلاملاب يدم ابرمسا
 اطلاق سب انو رم ال بارملاو ماوس دل | ممعد باغ مهديو هرقل

 دلازم يزل ني,ءازرل او هابل تاق نم نيمسل ام ءسداسلا
 يبلغزلا راسب رز ميلخ لبا ناض ملبآ لرستر مسرم ايرمسأ ةسيهج نم "بون
 ناهررلا ايره و لز انملا ارم ةيليعل او يللا لاوحراىلا يد اجلا
 دنا سمصُص لسسل | يرن ملياو فظتيا نمل تلس امك
 000 راقترلا قارب هيلع ىزعو ملت نم موعرسام مس
 /إ نوال هر ايزلا َناَقْط نم نيميلاو فناسلا فضلا ىف سانو

 اس

 بو هيو ووو يسيح
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 37 باند تيجتا سلم ئحرو يود مدد | نم ميل

 - كلاذ ىلع ءاسناباع مدعو مهر دمي مم مملع ملا نصصص

 ئ نيرازلا تاقط نم تاهت اوان "دطلا ق سانت تارصخلاو

 ظ 1 مول دل سم نيسان محجيرلا فؤرلانيملاعلا بر بسجل

 . "مورو مس ىجسلع دلا سصيصس رمل ايمسا ث يهرح نم صرو

 ا ”0 ال1 ذلة سس الر تامعحلاو م ءامسرلا مهند مهي دقي

 0 محم ديون هلا نم م نب ران أو ٌةرانزلا ٌناجرو نم نسفبلاو

 1 مهجر و بول مي ىملك مدل سرفمت ىهطرل مصفر نجم ايه ا ةينصح نم

 ١ ناهض 0 ترتاعل | هلل 13 سان كد كيلو و مر لعد

 ا نم م اهعتسا د مليح نيع مهر و يون 00

 مرمو /لهل مهجر 1 يانج صصص اهرمحا

 سهل و ناماعلا و ءافسرلا

 ظ ) ثمهدلام بحب املا اد فحم "يرو ول ملا نمط ش
 - رمامسرلا يلقن مول و محرم مص مملع هللا صصص

 ظ ف 38 ا ا

 َ صح نم هم 1 دب أ نم مي نىرأ رئاو هر ايزلا َت

 ١ 001 نس معا ماسد يلع مدا قص ربا لوسر عجم 0

 1 منير و مر ول 0 تياززأ دقن كمت داعش رززغ بلاعو

 ” ساكنا كارلا و كل نكواعسدلا ابو مرلوُض سرع ىلع
 ا ١ يهل يرازلاو ةرايزلا تاغ نم نئباعل او ”كلابلا فضلا ق

 1 دلا نصت طم سطملا اهسسا ةزهحم ديعرو ين هللا

 17 نسا او ىراخ مهل ق ير 1
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 رايسدلا شدو رايتجرلاو دارقتسرلا يدقت محرر رن ريم
 تاجر نم سراملاو زيدارلا مهريدلا ىف "فداطو تدلل تاماقملاو
 مس لعملا اهبمسأ ةيهح نم يحريو يزن مينا نص مل نب ىرارناو مءابزلا

 ىدلسم رل ا ىروخل ىلرلا قدملا سي هن امس نم مملح بل اهلا
 مرر مملع دب | رقص لفعو رلعمو رلرق فاحنلا فامدلا
 زر نبع نو و تر م ىملع دال | مصرشن اج , اوس دلا مهل

 ةرذل (لاَعّص نم اهحر اراون مرلاحر دق لب نارحولاو ياغْمسس لاو
 مساع ناحرل هزمت امد كلر لدامد ةيطلتملارط الاى

 دهرا مزعىلار دملا 0 ةراللا رضولاد مدعلل لورلا

 ربل رياركذلو ا عش "ةفيكرلاق اركذنف ددملا يعاضم
 مرفاسلوزلاو ,/دصا 2 رروامد نطابلاو راكم لم ىرهاطل وص

 لاجلا سري اني مارتتل ارو رحأو مدد ناوأ لف دع زها ايمزحرلاو
 ةرححلاو ىاصل لا لوبعل او ياسصشس ل ١ لها ليعزسا ملاذ يابمالا
 تعال ارب ان سم ديدن ايه ناح داو مم رطرل و ةرازحلاو

 كرجل لبحلا بي ديم لغاملا ف نءاقلا ر رب امك لاعلا
 لا ان لغاو اهردينر جلاب اًيداوه باري نا لش رجم !بارا

 فر عل | نيم بامئدلا را ل ملا مدنا لمح اعاو

 عبي نا ورعد رار هر >7 عرش شا لعصح دعت بايلا واع
 سرنا ا نم ناجحا ف تالصلا نيلي مهر دلمل ابو تامل

 ةرارحإ انهار رت اولا كاردرلا كازو تايغلارب --
 لونسر برغص بوتحلاو تاّيفلاو مسوسلاو ٌمرورلأو: ّوطرئار

 نسم حزنا نت روصو ج حدس
 دع ل ل 0 - نسم هدد 3 0و 4. ارا 0 4 :

 جما مماعم د د ني بمساجد طل راسم اولا سال وج, د تعد“

 ناسا الام نابا ل: هنعمل إ عيضاباجاا كايد :ةملو» د قتسجيم احعيع سو كا



 مجيب م

 1 فو السا هيا د 0ايام

 ْإ  عطتاتس لع ملا ىاتل رباط لحل ىلع ملا ىلحت كلزرو رحاب
 ٍ ' سف انع ىفيرلاو احلا ىف معن رباو ماغى ىو رايت ءاحال

 |  تراطرجا ساخن ال لاك لست ورا فا ىدل | لأ تلام نبا

 | لحل هييذملاب كج كاتو هيب دحلاب يدل / تعدوق لمجا ةئس مطل
 ظ ْ لفرارههو تلق ينو اسو رع ركع ١ يت لع

 ظ داع نمرببع لمجلا ندر م داع ا رك ا : ورلا ناوهبلداْنض

 || .ايجيرحرلا كارلا ضررناو تارمسلا ى نملك نال اكن للا هلا
 . لصدلا لاق اهلح دباىتمررمخ نبأ نع ميورم نبا باور ىلام ل لديو
 اف ولج ليجلا برس ىلحت اهلك ىلاعن ملوق ى ماسد هيلع منا ىلص مننا
 الا ندلصتم ميدملاو لَعْنا ل زي رهد تسسلت ه يهرح رح

 0 :كمو:نيدملارلظناو رج او لجبل لبجلا عر اذ اهيل ّروكذملا لسعيلا

 . لل قناسرلا ناقش سببا و ردا نم ليد كلو حلا عم نو
 | توابّسلا كلُ م ا كارلا روم سان ادالغ ناس

 ا ماا ىاص لوسرل أىلأو مياىلا هرزف لكح هلئابح هدم كاهل

 0 اقرب قاطنتف ىوبلا ب عي رلو ءعلطلاو عمسلاب ماس هيلع
 |[  فّللع سضعرلال ّموتملا فل اهل ان لير وع فقكيو مسهملي|

 ثراررفن تبا ازاو تدارف' هامزلا تيد م أنا ةرهزلاو اسرلا

 39 هراجلا نس ناو ىاجدلاو ماسُرلا نع لزن رهف 2000 ص

 1 ناو املا نم جرت نغسل. اهنس ناداه دا نر همت ا
 _ كرلدتس دلا نأعمانآلا ل لدساو مدلا مح ام لرسم امل
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 َ رون/ تاويل 0 لا يار نمرؤلا كل نك ك اذ درا ةلحنم و ا 1

 ا :باجزل ا احر ق حابصملا حابصم اهب ةالشكه يش لص شيالا»
 ظ مسركزملرت ميد دل ٍهارّسر ملابس رحب نم لقدب رد بارك / باك

 نيمو ىرلبرل ىو ىلع يؤ يب سس مواد ئهر اهّيدَر د افي 17

 هرباو. س امل لاس رراتبا بريضنر اثمل ا ئفوملا هاه دنع سكزن

 هسا ملحم ىب نا مظل ىازنرلا لح رص ه خم : ىس لفن

 ظ نوارلاو ةرايزلا ناقبط نم شاعلاو 27 مفصل ان سنو ريبصملا

 تلاشت اثنا رمل اع | ةيصح نم ءيحرب و مرن لنا نص م ميل

 م مملح لدا ضف اراوصاو الممر رلوك بلامغملا كرس

 ,ماعهت ترفالا ايوعو | ررلمر - 5 تاو ا مع

 0 تسساكا قف سأبو لغلا ركار رلزا ماس او

 مكنياملاعنا بى لوسرل نري نرارلاو 0 نم نيناىا او

 مركسملا عجلا اعيش ن انكم ايىسا ةيصح نس يحرر ول ليا نم

 ا عملا درفلو مرسم (يرخلاو م سرقملات للاب اهبم بط ىذلا

 هول امد مهلاح بسس هلممهيلع دن ا ضيق أ عيش ١
 ممسرجهللا لسربو رس مهسلت مع مرل ولم ىلع ىقح ناك

 تنك ينل ازمات ادب ماب تان هدئد
 دبا شمول ةرايزلا تاجسو نم يالا اعناسلا جرف قف ساند
 ملاح و كلر ليغ ملك ميك نيل مسسلملا ارسا ه مصحح ص مول

 ٍ د يدفن -و ضايبو م هلع ماع هذهع و مل ركد

 للكرش نك كر ىلع تاناودا .وامسرلا: :”فلر نم ممارتلاو ميار ام و
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 0: ا لكذر ١
 . عماؤماترلا او ةمايزسل | 0-3 نييامل او ساخنا !صسطلا ىىسال» 0غ 1

 نوتوتلو نود وم مس 1 اة نم محرر مول مهزنأ نص 2 1
 نتن جرا
 1 00 :لكو ىسيومع د د و روي 0

 0 ليك 'امسرلا اعل ل نك كلب مسرلا موش كو هرارخو هراركو ٍإ 2 .ٍح

 فرعي )00| دهسا صمداسابسملارها 1غ ْ -

 0 هماولع نم ون اطر مسامحك ن تايصخلاو ءامسرلا قاد د رم درع م6: ّح

68> 
 امم فرعستلا يطل او نيل تارمسل | لهأ نس ىراولا  ؟ : 1
> 6 5 
 ١ بلاثلل بلاقلا مسرلا مرش ملحد ميجا ااهعس اتمطح نم حيد جوت .

 ىلع مهدد مهمل ةيحرد و مسرعه هنا ضسنو بل امم ذلد

 كلو هددقد لك نم اس ١لاون لغد تايم ا معن كل د

 " ةمانزل !تامط نس ئوسااو ءيباحلا فَلا ف يساند همدق لل
 1 يكرم ابدا دن يمس ا ةيمصح نم 0 الا سمر نرايلاو

 ظ 1 ملص مهتحر و ميول ملح دنا ضيشبت ملاح لف ( قفرمرجهلع بلاملا ملا ٍ

 1 دووم لك ىلع دولاب نيس اك عماملا مراوح امك عساولا سل ا

 | انورعت اىسأ لاو لقد ءامسرلاو تايمملا ماو تلذ ىلع مضدتر
 أ .اهيارغو ىركلا لاوحزلاو :حلاصلا لاعرلاب لاؤلاو رثجلا كاذب مما
 ظ . تاقطسس نيمسلاو "ماسلا ْمْلطلا قىسانو امهر انو ا كفاح

 | رحت نيركا ! ايما ةراصح نم يصر د يزل مدنا نم دم
 1 لال مرمسو يرقد نس ملح مدنا صممت هلم مولع ب تايم

 - فس او مصونحر ميمولع ىلع تاماعملاو دامسرلا ْمقل هرُعو 20

 كرر دا نعوم يويازل اد ةرايزل ا تاقلص نم نييستلاو ةظفاسلا سل |

0 



 ا١و١

 6 دوملاوام ه كو ىلا عد ةدسل امدح ايما هينه حج نم

 مسا لل ,فيقرد هملا اند ثند سم هلع بائلا نفاس

 تاي اس هفِد اط

 ّييابعا رولا اهيد مْياَذ ٌيدحلا ندل ميدحول! نوفل ٌردحإلا
 نأ سملالفو اًسدرل او يشمل ماد اه ايشتسرل او ءامسدلا مكحانهو
 اشي نأ مردخ دلال ندع أ ف ت آملا ىراوجلا مايا نمو دا ث ايانم

 نكفلا ريرلا نب امو ه يإغ ىلعركا ورع نيلطص ميرلا كسل

 تندد شمالا اذه نم ماعم َةبْيِيْيَت دلا تح

 هَناْز نم لقلا لاني رحنلا نرل دخلا ةرحلا ارسم

 د ارهتم اياز كازا تايجدتب 1, وسم وه و هريع رن

 رديف ىسنلااز ر 5 دلو فال | عاعتدللا مهد ول بعي دلو هنم اه ع

 لهغ نبو لصور لتعم لماحلاو آلا سضصخلا وما

 - دلالاو معن دلو موفي مماَزل رصرلاو ىلع ةدار لاو لصععل ان نع

 نس مرلخ للا سيشش حرا قحلاب فيفي رهان 01 حباتحا

 هيلو راسرلا لاو مهدمتو ,ل ار'دعتس أ يدقت منزلا تير

 محب اولا مهر سا أ نريازلا ن تافش_س مطر تادلل تاذلاب

 9 يصح نم يع و ون مدن | ئم معين ن نراازلا تاححرد - نيهسلاو

 7 اصامدو مسهفلاو مموح] لوما" مسلخدلا مك ترعب اهمسا

 تفاديا ايذتازت تااضف اا داش ضرك و مقال دقد هلم

 يوسسأر سماح ممل اى ىرفرلا نم دنوو تارمعل اى نراداعل او

 -33ئ7 امنا ٌةرْصح نم يرو ْجْود ردا نم ميل يرينا تاع نم
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 ظ تواوعس بإب لا ماركرلا مرنولد مي 2 مولي مسرزأ مهلوس بل ذل

 هس واهلا معن كلذ قاع صدع ل مراع . م يول ماوصل
 بيس تسل

 ميلا مجررل قى سابو سادقع هلع ىس لفد درماو 57 تاماقملاو

 ١" مهموم 0 ملدا سمبل ريالا لزاسو ةرايزلا تاحرر نم نيعسلاو

 بلغم اهيل هما كعرلا مكمل يَ ايمسأ راكع نم
 سان فاوبلا مهكر مع ضنشح ا ىدقد هلم ميلع ضافص
 ا ملايرزلاو ةرازلا تاقبع م توسل دباسلا لا

 معلم تا نس مهلع بلاعلا هبج احر اببهسأ ةسصح نم ممر و مول

 24 لَّرِس , نم ممم نلزانلا ب نازل ا ءاعل عامُسل ا برمرب ىلح

 اداكرافل دع فعك . تنل مح رارز نس مرسم نسحلا هورس

 ”قارمبا يزعل ٌمباعحرلا لارعرلا فل اعاو لز ان اهب اسحا نم

 نخاع لا نمفو دع مه رح مدقق ثم ىرلع نص اعش لامعدلاو

 1 باغ هلع نايشسرلا عي تملا نا ملل مط/ثلا» نأ تئاع دقو

 | 2 هوهرءانيلع ءلهر اذ مانرلا مشن رلو ت اسّس ىف نبا ىلع لزهر دلو

 ظ 7 لهارتعدلا نزاوهك ادد كبز تبار م ملا حور نم سس ايتدلو

 نال ىلع ,نبا يحرم ىرمتل !يايجلا ريع فقارملا بحاص لاثاك دبا
 ند ًاتنرلو له ان ىئيارعا نا مل اه فق اوم ى يهارلا ةريصخلا
 ١| لعد فرت ازا ,ىوتعم ندل كريلاو لمعلا نيلمملا فارس مارت
 نئابلإو نارجلل ىائمللا ناي ىلع مسرلاب عنامل تيزكوهد فرت تع
 ٠ 1 ةبايدلاو ءاورلا لها دع ميدرلا ءارانس الجو كرئلاو لغملا لنا

 ' :يوزلانولرلو ندا ٌيوُرَلا ْن دلل ٌْيورلا ماههندرلا بون ةيورلاو
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 نا م العو نرد ير ىلا ها ماعم اذهر نددلادلا

 ىدجؤلان ب صْمَسملا نيباجلا هربا ببح ةرنعمل يمارلا ب ارا نمد لميت

 قير ناقل اةئالو ممم ٠ بحب اهحرءاباون كلذ دنع هنا
 ممر مدا ص معرل ايياهاو ةر ايزل ا ن اهرر نم نمملاو هلماعلا مرزلا

 برلا ب نملارمسل اكاز نم يرد اه يا ايرهسأ 6ث يمص نم ميهرو

 تا اهفصلاو لاطزلاو تازلا ى ناّسيقيلا سسملاو تدلي بهنملاو

 مدد ا نرفص مط ادد هرهاطو لوغو مهلخبو هييرتح ب ملص ب ذاحلا بلاثل |

 ذأعترلا ينو تدل لج س ىلع د ل ل قل ميعرو يرن مملع

 نافنلاو مس املا مكصلا فى سريازلا ”يَناط نم سنو تارغفلو

 منسي سموم ماسر و يلع من |ىاص نيملافلا بر سبح هد إلزلا تاهرر ص

 سءمرلع#ل املأ لمل اى يرحل رمسسل هرج اييسأ ة يه نم معرو

 كيواسو هل وملح دنا نضشصص كلاي ايدملا كلان لارن ىاوبل بل اطلاو ب
 ساوسمد كلذ لانوصمواسح مزلاعزنو ارا ى مول اهو همسي

 44 تاردلا ماعازهجو كارل مروم تارصحلاو ءاهسدلا هسلو ىبعك

 تناهردلا ين اجلا ةييرملا ءاعس أنس نيمسلاو 'فّسلا تاقلعلاو

 مسراو نري و ةتمما دنا داهعرنا تايلكس و مناي رسلا , اهسرلاو ساحل

 م كريلح لدا ىلص زيغرض الكس ىف عماجناو عم اوحلا هزل ارم مب خلا
 هناطا ماكرهو مساع أ صر ْق ٌبَسل اذ يملا ىلع هيعب الو ةلاضّدل ١

 نيموب اعلا عَن: مرر لكو مهرد هرامجملا محرر ١ رلاحا "مسيدملا5

 1 بسلك اهينرلا دب ا يطع لحم يبرم "ملي دللا فرح اى مدنا ,اًسامرل ا حرهرلو

 هرّشن لمحو ماسرو هيلع مبا ىلض ذيج ملا انيك ١ارلو ىورضرلا ندللا
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 0 لمحو "حلا ص ارب نم مصور مأ ابادحر ابرم ىأرقل اياد ل لو اهي

 | قاردبلا بحا اهناو اهب اعرتو انرل انج و اههرءامتو "محلا ه ايم نم اب
 ىنيرحا لدم | نوييعمل ا ىلع كردسهق محلا ص ام ىاباَ ردلا
 ظ ١ ل تناك أنا قرد اه رع ندد ل ملا اهحرم انهاق هرج 57

 0 دم ممل رمزا ثرل مامخدلاو ير ددلاو ليلا لد ٌكاذو اهب

 ظ 9 دلاو لور نا ماس هي هيله مدل ىلص ريتك مس 1 لد ىلا عجل ىح

 7 نهد حيللاو رايرلاو لدا انس سرعو ملحم ا دل مناحلا عسلاو
 ” كذبرعكو نوهلمملا مل عجدلصل او جرلطل ؛ نم عاما مثلا ٌياكوو
 ١ توعد اهيا ا ءذلا اما ابر اباهدلو اهيومتو انيس انرل
 ا .اوررو هي يوسرلا ةاأعنلا ماع ماركلا ىوتسا اهو م اسهرلاو عياشقدلا

 . - للزعر مرفت هرابع قاع ليعفتملا مرلعلا كلمن ناب مدهسل ماد 79
 ظ تلال لصملا ةباسأ نبا ٌرلامحا ىلا ايرقلا نبك د ماعلا
 22 هربآ نس ممارلاو مولر انهو نب رازل تاه دو هرايزلا صساقل ْق

 ا الو ماا لزاملا اًفثنب نااهداز ةفوسملا هي دملاءاعسا نم مباع
 - لظورت داك صاممو م ,لاعو ملاح كئاذر نسلط ىلع قحلا ضاعأو
 مانع ره ردت معك مدام فراغنو ىهتكر عم مم 7 عمت ماعم

 | 2 موصلاو ةالرلاو ةدهصلاو هداجسلا لك ى عامتحدل اي ممْلَع ىلع امو
 ١|  بلائلاملهلا نزل ثييلع بلاعلاب نام لفلو تابرغل اماسو جد
 : | را "0 طلاق هللا نوح نيرا قف بلاثلا وليد د ىسرعو
 قير اصنشسالا لهارتع بايلارسلا تاز لفل عملها ن احر ىرطيم
 2 0 سد نسب فئادر ماسو دب ىلا رباز لفلع عانينا عير



 و١

 هزك ببصم سل هيجي لاه هدنع هْءافهساو ماحام خدر

 عا 1و نايل بعصا مل ادد ملت ميلأ مرره لاح

 /دقن همتاليفتساو نشد رت م ىلا م مناةدس را اي

 كلزو ةريص ا كيب نم د هيلع منن | لص ميدلت هيلاع مليح و ول

 صرُمْسم نو ل ,فاركاو يلع مدنس هئفو مئيلب اف فَ اه هديو ىشدلا

 ليعرلبانزازلا نادحر سس نم كلذ و مماضو هد لب هيلعو مس اقمو

 راتستلل عماجلا مددا عم انحلامسسدلا ىلا اهيسبج اريلب الو اههرم |ررقع مسح

 رامسرلا مفرعمل |يعرتملا مهام امد ميلا قرعل نم ىهيسم امل اباص

 اقرب ا مس دناو ان اصرتو ” 0 راهسرلاردمو من 6

 ميه ع ليويسماو رازل او ديزملا مهمل ضيفي م دادمدلا كلذ ءايسيربا لق
 ماوقو ,ملو ءلعكو هرمصلو رئازلا عمم سمملا كل ٠ ِر ىلع د اييحل ادن ١ ىق

 ءافعو هريصد و عماس لف 0 نيلي ام دفد لاوعاو ملابخا مل لدَسنو

 رع لراس مالا فلن عمس 0 و مرد لف ق ىققعو ليغو

 كورن اف هد نوكيو مربع ىلأ هلع فيس نأ ىلا هر لهل هيرو هريس مليظو

 كلذ اعلا لزب لو ينجب 7 لزم لد مل ىدل امتي ناىلا

 0 ءباكملا ىلص مننا لوس مص ل ئرهرلاو 5

سل يح و ممل فلرسلا مه قرب ه روف و سلول مص اماه سرعالل
 ل را

 هاد انس نصدنع لمسلسل ديو ناو ناهز دنا كرط ىلع لزب مل نايل اك
 بكو مما ل ايع ١ ملك ضرفتو زنا مهج نمل محو للا عم مهورب مهاهربم ا

 كناولب ملل مال لش سلا ل احلا مارءارل قد ررلا مريد ىلا ليمألا ٍْ

 ىذنل نأو 11 مهرب زيد اوك ”يدرسلا مارب مدفسسلا يلع ري ةسأو



 اك

 ١7 "لس . نرعامل“ ماررلا لها ىلع مب يرتص ذغاد مار دل ]ف 1 ن دول مل نس

 "  مايرونا يع نم نقيل |ماعو ناقيل أ ماع لعن مَللو ىلاعت مدلل

 ظ " مهم لهو اهأو او ماسمر بار لفل دذبملا ماعلا ءاضف محا ذه داسرلا

 0 ايزيدي دلو ريطسلا اصسندل يوما تلاد رل نربارل ١ صارم نم صارحلا

 ظ ِ ميار اراهرل ةدصرم ابر كتل د ذي مدل موهتحارمر مرت اسسع ابلهارلا

 ١ اطملاكلذ ميلا ناب بابلرل ارلوا اب اًيرط محاد اهلاوزرباك
 '  عكوابرم اولا عاملخ ةرامصملا ند ىل صر نم ىفن تاحي ىسلو باها
 7 نيرا ىكدبسس ا ءايلورلا ةودق لعلدلا مجخ اكديل

 أ يكمل واميعلا خشب لاجرلا يب كرب ىانلانيح
 "كيور و كلك ملأ ىلص مبا دمر عل ارثر لفو ال

 . مدراس ارب نمد ارمظاو اجاد | ىقيعخلا رول ا ناوكأ ف حرمدأو

 . ةفانيل لانو لحي امزنع لن ر اذ اجاهد اجامس مل ميلك ىف ىرئرلا لا
 ٠ لاصمدلاو ئحملادب لافملار ةاه املا لب ظ

 . فئاودريضوش < ططدعومسلا ذات
 . ان طك دكا ارد ان“ ٌتدحدت | بسالا ةلودهدسهو <

 ّ هنعةياس 1 ند د باقل تلق ناو الو مسد يلع ملا ىاص هلي ليث

 5 هابانا دطام جشم ل ماسو لح ددا ىلص هدي لإ تلاذل سيل انلد
 " لع ملاىاص بّررو لوئملا ىفعرلو لل اناىثع ديف كلر نسلو

 ٠ تاطبشل ارانب دلو ماسلا وقبل قام كاسر قحاباك ماس
 ١ اخ مزملاك اسد دع ملأ ىفص ءاوههعلا ب ثدحلا ق معد يوال

 1 'يؤرلا قام ىلع لمار هه د ىنوكّيررل ناطمل اناف قل اقاليم

 دي ا
 .٠



 كلا

 تامل ”طمتلا ىف ودنا ناب ض ماملا ىلع ولا تكذص داو

 نوم هم حلاق ءارمرإو قح ىحلا له أ ليع

 نب شالا .كمإل ام ةهااس نم لاصمنرلا لي هوي دل ماض ىلا

 ظ منوجصولاو ريتا ن ناو ةرولاو نس ناو نيماو كافلا ظ 1

 آ لذدني فئاتف اكرم ءاذكإ مدل ل ١ لحتري ا ركلا ةلقنلا اهبع

 1 ظ ملحم ىسناَلقَ هدب ىرمملا ليدبتل ا يزهو هءاسح ل هانمم

 1 لل باب ليغل او ءاعلا ىبرص تاي ناَومَظو ماهزد هعرمجملا

 ١ ظ ةسلاةليز لوم د انعم بح ىلع تل ليت لقد اههر اسم ىلع رط انا

 ظ ىح هيلع ليرتملاو لهتلمملا سدرلا 2 هدج نع ,ازرابلا لممل اكل رو

 او ةرلصلاو لفسشملا مانصلاو ضررملا مايصتلال ىرق يل ل اهتن دنا

 مجوملا كبعلا ىلع مهن ا"ُكلخ كلذ م ل ام لئامتب كلذ رثعو يلنلاو

  ,ل/لدام ىرما ازانتح رهزلاو لوزا نم نالهولاو ٌيهرلاو وشلل

 هلل بههو بسك مما رها كلو ناهأ و ملا قرلا

 مصر أحلا اموهزل نم اممهارتس ائم ىاسعرلا ق هدب لمحل لورلا 3

 هدو "تاز يق مت ىؤقعنلا ا يارب ممظ ليسسملا املا

 0 كلذ نحال نص راجح لورلا لاجل ١ نع ل ديني ملاوها
 2 دنع ماطصيم هيلعد ل تاز نول نما ئعادع

 0 مه لسلو مايدل ٌةدي لمعلا مايرزا يكاسساو ,يل ىسفا ليو لد مدر

 ل هالصلا نخ لل د لما ارو نزلا لال

 ني . ل نم مت م مىارعمسرل وزعم لالا هذه قوهو رهرن اربع

 نعل يفك للا مو للون مو دلي ل يعل املبا دحا مراره لف مارعو
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  2كلر ىت ماورلا مرزد ىلى هلا ميك ه دحابر ميلك كلذ 7 0

 ظ اركيك مصر | حلب قمل 5 ىلع كلل رم نم ممم ىصصلاوأ لرغلاو) !

 مسهىلازم 6ي/دبدل ىح لاحلا نم ميد ره ام كلاذ ءلعت زل سيرد - 0
 ظ 1 - هاقواع لي ليلو كلز ىلا لصد نم مرصد مب يوم ملاح قف ىارتتسل

 هل لوتمو ”ماكرقا# بريرلا رحخف مع ش > يزد ىاعو مم ر ارك ام 1

 ا افلم لاهرلا كر لأ هون أ ويسح اكرر 3 ل ان ملاح

 دتداعرلا عما وهو ديا نعاس ووك يتحلا 1

 كاذ ىف ةنلللا باب راو اهضواهبم كيمو هد ىهن اهركسلا تسناج !

  1تك هلملا نايف ىتحر صرلا ىلع نر أي ضرحتد مهل مصرا ١ ا
 لخا ثري لعمل | نهب هيلع رطل نم مكرمد ب /لب زلو لعد زل هناأو م م 2

  7ماغملاو دولا تللز ماد لد ماع تالذو انعا» كيم دهدم  |

 هيياواص لزق يلاخدلا اياب | نمر مارمل !لاحارل صوصخلا لاوم 7

 هبارمصل,اجاذا لاش لوقو سنانلاب لصملتركم ابا اورم ا
 امو عراد كلي او بصداذ تلغرم اذا ىلاعت ملوقد 'حيأ يملا

 الكولا امحنطرومغو (باها ىلا تااعا ايس لل مار |

 قاما در نا انا ضررملل نارحتل اي هاذ اهلا رجول ميو متمرلع ١

 ظ | نيمورص مولا كلزو م ا 3 اوئملاب مهكس راك لمت ىدم | ذاد ىهع

  0 35جرزحلا مدي كلذ لاب ميصلا نويمعس مول |

 مسلك دل! تاعرد ق تالزك كاز ديد لزب مو قحلا ىلا ىاحلانم
 فيي ب ماعلا ديزعو , مدا نصت نس ل «هرلا+ مان سنا نذأب كش |

 كرر ارلاو منا ىلإ دنا نمو لاب اًمْطانو ارهاظ هلا تايدابلا ١
( 5 



5 

 ب املرلا اويوارلا رك نب اهو ابر ليدي نم لك ب انها نولوقت ماعلا
 مهول أرح ا يدق اسدل! ق ٌتاماعملا لها ع ليصمتلاو قل لأبو

 ىتماثزلا بح .لاحلا لاحم مهاره ىفَرلا كل نك نو ديف

 ا و فعل ا د كلل اهلا مربع ع لاحتلاو لاوعتلا ثا

 ا (لاو ص خبا نم مد دلو ديس حو سيلر اس مث اصو 77 م«دلسدلا

 1 لهن ماعن دلاريزسو ماعطلاو باركلاب ىرفلا نيلز ادب ملل صرب ىلو

 1 مرا لها كادو مدلسدلا ىلع تالا نسب ئىسك َترل ايكرمسبل اب لب

 ءادهسلو نويدصل او نييسلا س ماركرلا لها ةعاعل ىرارلا ماوكرلا ىرعاو

 7 اًفصر كلوا نحو سحلاصل او

 اهب وعامل 1 نس ايل يع ريم اك 9 اعا رار اه نيم اه املع

 نسْنَنلد ابد ماسر لاربع عس نمو فاس لاك امورلاه ربطت

 -_ سد د مقال تلكأ وبل ١ ىلامث لاعو رس احلا ن ةرّهرلا قروض نم

 نيازاناواعما ماعلاف ايد مدل دلا تبصرو را جلع

 1 ىهاضن سزئازلل مدنا نذ اب املا نمسحي "لفكتملا عاهل اب موب

 ْ أشيد مدلسدلا 17 ةيعبل ا ماتاو نسدلا لا ١ يعن ما ٌكرلخ ان افلح

 ْ -ح اصلن كلل عبس نمل ميا فيكن 35 تاياضاملو

 | هعيتتف ادإلا لجل لوك لاي رمغملا لرفحي فتئاوملاو

 ظ رهطو ررواك برازل انارمع 3 نك اح لب 0

 ظ فول ١ هركد اي تامّسلا نم ىح :لوح دوعن ةهرممملانا ديساول

 مانت باتا ددحلا لقملو لا تامصومكح نم كاب 0

 - مرهاط ميس ولا فيلكا دلو موك ع جر ىتمي مو تدرب
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 ِ َ سصمأ ثدح قم حمصمر هد ناعّسل ١ ىح رءافصلاو لاشلا نارمغ ظ

 ش '” ا هاط انهت تع راكإلا | ن ايصرصمح نم كلذ نوكَص

 ظ 00 وه فيل أيا ماعاد حاحلا لاحم ىدعم امد
 .٠ ترعرب ىريازمل ماوذتمو طرس دلب ”ملطم ىر ”رايرل ا امأو مي لو

 0 ١ اذهر نيوام دلا مللانز اب نريد َعاَمّسلا مبا بح نمو مم ”كافلا

 | تدان دفان ةرازلاف مددسرلاىلع ترم او ,عأحلا سحب قرمشملا ليلد
 ١ مسمعربازل ,تيحرو دفن دبا لهكي ماد لماوبب جباره ى هلا ضرع واع
 1 | اعل ناعما مك احلا سهرلا ىَّرِق ”ملمسول ان مل قعرلاو

 ظ  امح ملا ةسم نم اطخو اماتحارما هدحك كلو لس انف ل معاها

 1 ترحر كثدعو قتفد مو تمرس للف رس اكديم حا تدحهر

 ظ . ديبقتلا ىأ كلو مل ةيايزلا د رختدلا ءث سيل ناظم ربازلل كاهل

 ١ - دين د ندبلدلا مرارع مام ميار اا نمل هامل ارارم ىرلط لاو ا

 ! ميهارعا لدحلا ايبا نال ىف ىلان لاقو هيردت هركرش

 ١ 0 رمل دس مااا لع ممدلس و منأ تارلص

 | ماش نلملا لاسر .ميهابا مأسا ةلم نومام ماودلا

 ع لد ملعأو او مسمو ملع دا ىلص دوح هرابر نمت للا و 1

 0 لسا «لطر م الع مدنا ليصملا نفع

 || طلئاع مشا ارمادا مءارلو ىلاعت مل ومد نسسالا

 ياض ريع ىفقن امهر ايارن ملا امدجول لرسرلا مل رممتساو ملل

 برم حلال اهلل بعرس ميل | نايتدلا ىاوببد ماسو يلح ما
 هللا يمعم نانصرملاو نييمّوعاو ملم امُمسسد لاب نبا مما لوو رشم
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 هرع نوكل هيا د ءاهأ

 )ا دس ةرابزب كليلعم يدي دلا هداه كا ذي '

 اها

 مجرم رصرء اد نيدلاموي ىفا ىرارسل

 دايس بلغ رياض ل
 اريزغدلب ي ءاطغ نان امو هدد ريعاطخ مطملا نصتاودنع لال :

 ديىارلل ١ اسعرت ٌةرايرلا قر رراع سمول سس ام لاما ىف فايس و

 مي نهلا ملرل لاونملا اه اًضدقو ناسّوملا ةاعنص
 لفه رل يلا ملع نم ه ديس ميلاان سس او تب باراهق نييل ولا

 لبح اعلا ًةرطت نركيلو مفعل م مح هرففجت ىدح نايل نبع
 نارا كاد نلت مصاخلا لاوصُنا ضمد ىلع فرست انبس لحي لانا

 هر عاس ام ىاحلا قرر ئافنساو فاجن هيلع فئاولل نولي نا

 ةربطتم اه ردح ق ةرش باها لاش يهل لابن لبد عب سرئاررب
 لركل و ىه ىرنبإب امد تاكح انسو ًءفبالا ىف لصا معاحلاو
 نمل لواو كل امل ١ لسن ارعا ليمف نم نبا و سسلام تحن اذه
 ملاهلاب رن بسجل نرازلا تام ليدي ق عيارلا صعلا عبالاا

 نذل از اسدلا ىف ام ناكم لخد نمو نيمدل ١ محوس ىن سلخادلا -
 هر ا ءروص اسدل ١ ى ةييدملا ند ماس لارس 0 ع دينو

 ىولا ةيزس ضو ةرعصابلا كد ذ دك رح لا انجل اب ضو
 ارا رماح انهم ندرس ادبحلا ل ةزعاحلاو نيرادلاب كارددلا
 "رخو اه راع ”مدجلا نم مضت ر ص ررلا م ىسمل ىملو ُبرَْسلا

 ةرهاط اًنبرلا ىف هرصُدنا ىرن ىضوضش امامو هع ا ىارلا ىه
 امرلاى مجلدا فينا ماس هيلع ا ىلص هللا بسجل امازكا
 معه اب نيعما ماع ًاسهلد لل اماركأ لإن نم لمحو ه رهرلاو
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 -... ةطتلوايدلا قتنجلا ناس ماسو هيلع دا كصوؤم اهب ميلا ياواد
 ملأ عسرو اهيس فلفل اب لاهو ابدل ىف نال ناو مرهرلاو اوص ناو

 1 ملااتنا ةئاحلا فخ ابى أب اكابل اكد دحلان لما كح ءل مرككك لذ

 ا . تالئرقملا امداد اموت اهميح ةرهرلا واسدل اب ةميدملا ت سبطش ىلاعت

 ١ سساجلل لواحل عمملاب تريلطذ اهاوسم ىلح ماع اههء اس اف ىعترن ارجو
 [' دايز عانلاب لن دسلا كلر 'نض اهبانممد اه رس ره ىذلا 3

 ْ 1 مسهليك لا سدحأولا نيرءازل !نم دال واد اننا اونا
 ظ 1 تامه او داس الا ْسِل عم مه يرو ا ا ماجا ةافح ف

 | ١ فرحا ةعردو رخا مسا ىلاميلد نيتي ماس هيل تبا ىلص ميل ميم
 | سا مسرباكل ذة كهح ىلا تع نولفننيم
 0 0 تافيطلا لاس ىا نكد كلذل ملهاش دلوا مى ازنام ام ىلا

 ظ | خم "0111 دا كك ولو اب ايسدلأو تايمحلاو

 انايهوو ىرل يعرو مرملع ملي | نم يرن مب هرمار ر يلع نبافلطا ان يحي ظ

 باول هلع مهر اهعسساو مل مركسح , لسن و يلخ للا ىلص ملرمس ي ليك ملإ

 | ع لمتو مسد هيلع دنا ىلص مرل معي نم كلذو عصر
 لعب ريل اريك نإ ام ريل كلذ ىد نيرع ففحتربلاو ,مماوصر ل 5

 ظ ىقلو مر أير مملغو لطل اىلع مليا قماح ميزل مند رن بع كلر

 ظ | يالا مروعتف - م لب نب مراوعدر لا مولوصم يح مماركا هرايد

 1 نداب مجردلا كلو ماعملا 0 ايعو مولمح فب ماقم مهنا يمل

 | اح هريس لاجل ازيرتسا مط ف عامتن ا ئيذ نمو معمل فات دنا
 ..تروفت در ام لعل انم ىرلابوني مو مرهسو يوي اريغد ىمصرد
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 يسلم

 هع ١

 عاشت مست كلذ ٠ بحرا افصرءاعل ,ملاواش 37 ىلا م

 مك املا از نمو ىنامل ا ىلا لورلا نخ فربلا مللأ نم .اومرلا كذل ا مياع نم

 ىلاع توم نك و فاد ام 2 ملناكو هدا انو لكتسا سد
 ىلص ملك لامغرلا ضرع مر نم يلهم ازهر لطو مهنزادلا لمس دلو تزرلا
 تركك ل شو ب قيل ال نوكك ردو نال اال لأ ي ريد مهلا ماسو يلح مهنا
 مطلب هبارغتن ناو مامملا نمره انزلر داوعحا لك مهرمخزل مركاهلاب

 مل مايك رَذ مال مكافل ان لمس ا انا 5 لمعل مل ناو نيكول نا مايك م دقن لا

 نضل ّحرلاب لوهرلا ”لحلا لاحت كلذ نرل هرقل ماعلا نمو دحا نول
 ميئيلصلا ًفرركنماح فاح مر رلار [هوفد انك لامعرلاب م اّستدلاو
 لا اَقّسرلاْو بل اس رلاو ةرسل ١ ممر و حردهلا طررو ٌةداجلا ردو

 لاوشنو امو ماسبو هيلع منيا ىاص ريحت اى ٌرلاو ناىلا نحرل إد مح ءد قلقل
 لطلايفع دض انما يحرل ازرع ,س ومحل د امملا ىل ميلاعار وت مد انس نم
 يمال تردنا ك السا امر فات لاق ار امسأم اي انّساو اد ادمأر اذ اخيا
 >3 لك ميكب 2 مدل لسد ماس و ءيلح مدا ىلص 'ديحم ىيل لك ىلاعن لاو

  هزرارارببا نم لمتعلار ره ضيحرلاد نوممحإ امم ريحر ها صرشنلو
 لعمل نمل هللعر امس رلاو مل ةرازلاو هلا لحن أر م ن اعرراو سملاعلل
 ن رعب مربع ر هاو حز يلم كذب لكلا ئعرلا نم كل ذ لف ملاع
 ب نارا لوصرل الب ل يقل نم ب لون اي لؤهدلا بجربرز عملا نذل
 موببلا ةغافسو خس ياخ لذ ١ ىلص روخت ى ىلا, وردا لفت
 درترلراسدلا ىدحأ ليقلرلو ٌةرعهرباو اسدل | اق مظلولا مرب ا رطأو رلوا
 ل ٌءايلع دا هو انيمردلا محرز ليها ريح حاس كلذ لطو الا

 ببي جبلااووبب0100 وبال حو
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 ١02 رلئازيرامورللتف سد رلولا ٌمماح قلاحرتو كلورتو لزيمو لاح

 ”0ةتاماركاو لزامل ايدل روكدملا تاماقملا نم ماهم لكصو بيني نم رلا

 ١]  نوكي ديزمل اقرا ماودلا ىلع + نيمركهللدلد يللا ايدل كلب ذكت
 | 0 - لطتملا مالا ارم وا ليعلااو ماعلا نال اطيسن العم دليع
 | )00 سلا ةمحيل اسبلا ٌءرهج نم ناكام سلا نملاو
 ا | مادبا عتاول ١ َقرتلا برم وم ست او ميدل
 الك هلل درو ةطاسن كاز 01_ بئزللاو داكشساو

 ” .لاطملا ل نو نعاولا ءئايلدا دنع مواعم رهاكح.دم مدني اهرم
 ةيلككرلا ٌمهرد نيزحرلا سلافلا نيدحألا نم اىمل عم احلاو ملاىلأ مم

 ظ 1 تلا منغ ا هه 52 مريس و الرمو 00 َق

 | 07 لحرزا م :! ارب مح ىلاذل كا ريل اكاذو لك هن الط مهرْيك

 || نويل لمنبُم دحا انفك ل الي مع دلي مودل مدذلا دععلا
 5 00 1 ا اوود

 ١] >> تماماقنل تيلضارمم د١ مهن اط دلع نام ناو الخ مهلا ددلاو

 7 ىلص لاك داهبهو لمع اهلطم رنا واب نبل ز ملا ىلإ مل انرلا لاوهرناو

 ٍ ظ 3 ناطظحلاد نيل ملا ب بطاح اب نيسؤمملا كماح دنانا 000 لع مللأ

 | دما ئاذ ىف ئييسل اد ماما ركذتم فلم لم احلا دح
 ظ 2 لاكن او نسصونلاب اموس وم 2000 ل م رارص 0 :

 ظ ّ : ذنح اي دارقندلاد لايلاَغص رعود ازا ا وا هينحدلا

  ذحو ناديك ميقومنمل مف كلذ نم ىرعاز) مهل !نصقنلا منن
 1 درملا امل دنثم رمال مشومثد لأ فرتلا ىلي امه ليقف نا ماد هو



 و١

 بلان نهشالاو صتئاسلاو لمكرلاو لماطل او ىاص 2210

 اهيلا ركحلا فْضَن دل بدصرلا فص ه نبت طابا ,ئاذ مرو
 نايلا زهيد نومانملا سضانتبلت كاد ند لكلا لتر
 نمل هسا رع الاكل فرب اءرتخا اء رو نررهرت م نرمذقل
 ن زكر از هس قلرر ردع رع عمجأو ربيعا ماقملا ماعملا كلذ
 صؤلا ع لب قت ىرمرلو ل رقث زير لقعت زاجاي لو همم ءاقمدلا

 برمز انطإب اباقع بحرا اطر وراس راو نسج نا مذيب امد
 تمارا نم هاذ كلذ يزيل مول ادم يلا د هد ليم ىفعاولو
 ريراسربدل ١ ق دحرلو ربان محو ريلي رجا دقد همكم اعلا
 لاح ااعرو لملعلا ف نمدنل طررحلا ف بدرلاب نوربالا هد ام

 نقلا عم عزنذا مدعو هولا عم موك ىر لد زل م كير مريخ

 اع لقد دنالها عم ةسمارلا <لم اعلا ابرمحرد ابهرت لأوحأ هذزظو

 مقل ةدم دينو ليغ ري نم دحومي مداراخ + قيس اج ارح انو
 ونزل سر دّوت ةفيرتسلا ديالا ةرملاب نييدنتلا هلكت ملمو ب
 راعاتل او مدقسلا كلذ ودليل ناهد يا يم تاس مذ بوبرم اربع
 لاح جرلصر ااهأر تانافملاب ماعل ماعلا ماسر ملك ملل ١ ىاص ميم

 نيرحالاو نيلرلا ماش قدا نإ بهم مارا اينو ميا هارا امام نيل ذاسلا
 رهلز لرب نيلو لاي لد نيبو مم نس رهزلا مك كاذ رس ىاعات

 زي كرل ما ةهاح عم لسد هيلع هدد !ىلص ءتايح لاح يلع نات ام
 مايل نال ا نبهت نامزلا ىَرْس ىلا ناكاك ندلاوبم هلقن د ه ُداَقد
 َتعاَعْس دلل نانحلا غار و نازإملا ع ررشحلا قازكو نايددلل بد



 اع

 0 : وسو هزاع ندد مطلطلا نولو مييميحو مط اهزدو ممل 7-5 تل دو

 5 سلمت ب قليب ل نرعّرلاو تالودتا م نب ديازلا سياجلا مي

 1 ماها ماس هعرل اقم 2 ل ليصح نمو ءاعلأ لاحارملحت نارا

 ىاوقسو هدهد امل اءاهان ىح مههدخ م ا نوتو

 00 >2 لو ذلددسو مضر صحا سصيسصخلا نوع .فداط ىو

 ظ 1 _رصيصقتل نع نصلك ا ”ئفداط فر سعلتل ادبد سصصخلا»

 ١/ كللارلو حلا دوم نولمل ىحلا ةارعا ا ادهم

 |" 2 لياج كلذ ىلع ورم ىحوي ىحورلا) ره نا ىوبهلا نع نط اهو كثحلاب
 5 ظ مدمر |اماد ىقمدلا يار ىلا ماودلإ ىلع حرا ايف نرطرلاو نيلودلا

 0 ا ةديلا لس تدل ضاحاب ملمارمرر ىربا ةدابرلار فرل ١ نرز

 ظ 1 بريع/ دا ىلا زو 3 )داع ل هراسحأو و ىلع ميك ن رآباو نوكم ليل

 1 0 توقرن و نومللاو ّةويحلا قف نولقنم هيل امو

 انامل يتاح ريس مءوض توملاو ةايحلا لاح ملل ارتردم زد
 0 اهلا ىرع ارهاب اعبأ ىرمموفجو ملل مهو مذ ارلرن ام و ملا

 0 0 ادي ندم مهلا زد ٍبح نم نواز 0 نول دي

 " ىلا تاك كيح ناذلا تراقدرن طبملا نازحرلا نإ

 | 2 نفلئوسهلا فاّلا جات رروره اوفو 20

 | 2قفلا_؛كلقلا نمنع امم دل دكت امو داع نم ليغ كلل نك
 ! ىَدلزللا نارمولاو قارحولا ماءئاره ىرلا ىلاههلا احا...

 0 فيات, نابللداع اههرن ويمن و د امسدلا يرثون ىزلاوه لديّضللا
 ٠ 7 اوني اونم [ نيذلا ال اءاعاب ميلا ىاتنلا اتا ع وخلا حر اجلا



 دسمان دل هج. فلة دم مدع ٠ نوت وي ميل محح<

 ههه | 34 وادا

 هربا لاح ايو َقارل اىاضرلا تنل ر ىلع بيرم لذ مكمان اثديصم انلزت ا
 2 نير رسمنا ىلع ضد اويزيا ماع ف راملا ىلع ساوملاو زول

 ىوتسار ىحملا دخرو مسرلا كلر مط امدح اننربحألا ىفعا نا

 للا نادحوا | هر دعل دكت تاد نع سه ناو عملا سرمل اىلع

 سرب ىلع ةرطملاى اما اننا نامأ طاحت انع مهملات ل١ لصر نات

 نيرل مامل اى عل اينادلا قلوب مر مفانقتس دل ا يلا املاوهو هب
 ةيسحلا كارما ىلا حاملا ناياو ماعلا قدعولد ىلغ ليد مدد
 راصلا ملا لد , ينل ا ماود ىلا رسرلا حاسي ناحو , رصطظنددو ثيرررلوأ

 ناكام فل قدا لع اهرلارحأ ىفاد دخت ىسلا ن ركبوا

 0 دلد دن ابملايرقا نب ىعول | نأربحو ناوى مهدي نب نحعهللا

 انفتسرلا لإع ماتم بلال لال ىابلا ىلقلا ىوسلاىزسلا
 سيملامزل نانو ان م/راد اخ ماسد م ملح ملا ىلص ليت نم ىلعل ١ ىزسل ان

 ايا ةوبسل ارس ىلا لذ او اين ائذي رمي نب جحيللا لرلام س املل

 كازبرفد اعادأ نامل اًنْعَس لاب سرنا يداو ليسو بلرم - ناس ملا نم

 ىهصنا ازا ىؤل ١ ىلعلا فيرنا ىريجلا زل !نم لقلي مدزلا |١
 ناقل ا لهرلا ارمازز يسد بلع سالت يكرم نار١
 بس الاد ماس هيلاغادلا كاص مهلا لوتس تداحا نسيب
 نارقلا عم لدلف ايرث دلا اقلخ سس "لح ناك َه ريزع كاه

 ىيارايؤلا ايدل .قيفرل اهم ةزيزغلا نسنسلاو نما

 يرارا لمحل اسيل ىاص بنام بو نسم لف ف لعابلا
 0 لفمأز | ىىعلو هدحرأزأ ل سيرت ىوسعلا م نس ؤملاب ىلوا



 م١6

 ٠ لفقر فواقلل كلل لهو درو كم سخ# نوليوا
 - بيراقل ا ىمّتن نك و ىاصن دلا يمكلال اهي اذ طلاق لات د يملا نم

 . اًنفرلا لس بهدذ هنعَرل لم ىتيم ا يأ ىوديملا ىف ىلا
 صل اىسبو لاح لفل سس هرايداو بلهلا نيلاا معاد د انم

 كك و دا نك نم مه,رلق يس الا لرش ىل امد لاث ردح لك نم عئام

 نمللو َفاَعَس ناو ركل |لصا 01 لكس نرا هيلا

 يفت لك مدنا ممل | اب 4 مفاع نم مم اح عب هيلا

 وامل نكلو لورن اطمسل كلاي دالاب تبذراهأوفت ذ راهروخ

 ولحن سرل اب فايددا ىمكرتلا قيدْعسلا ىلا اولصن ل مهم بلعلا
 اماولاإب ماس ميلَح مانا ىاص ديت 0 ل ىح مدلسلاو ةذليملا

 1[ نر نسردا اولاد ئاوسرلا ىفنىسكو ماهل اف اي اي لوسرلا اذدبل

 "ل1 نسا ةرقن هومعل كاز نع اومجت نودباعامل امموتد الص

 - هديب ووجب جيوب

 - ع - - - ع تح ع

 نيج تزيح نوح: تنوفا يشل 93 هلع 1301117

 - 8 هيمو ديال ع ةنيو عب سدوم

 .-» ست 1 6 ”7 1 .٠

 7 : دياةيفني كمن 2000

 > 8 ١

 ل ولا ب ةيستساوج رس ويك 2 "و
 ها وح همه دهس - ميو احن عبد مي 1

 تنيافسلا نبجمو ماطبوب رك معلا ب م 2”

 || وج نوقرلا ةومل ادد ةبعا ناحل ناو اهم افسح قحلاملا
 اهيبرتكو اهبلكو اهربكو ا رعصو ٌةوّملا لص اين ىلع لوبفلا دود

 ةوعواعملا ىف هلم دباب ز وهل عبشلا نرز عبألا ةوفلا بحرمو

 4 نئيادجرلا ىلا ركثامد تب طلا+ لو ليلرتسا طامنا لاك
 طب اداءارداب نصوم ا لفل اد اونمآ ارم | نزلا اهءا اد ىلاعد ارد رس

 تاعلانيل نال ناف ماس ييلاع مدا ناصري ن ايرلا يلون رطرع اان

لع. منا لص نيت نمأو مارازل هلو مشتت
 ! هرب !لسربو مانو هي

 ١ ! ليعاومج او ماعلا ىرلوااروعبم7 نيذلا نم نايل ور مناشط ويسصو سيبحا

 نم ناي اهلا نم نيرا نييصِْازيمملا محام بألا ٠ اهل



 بهة١

 ناللاذاو لرشلل برملا زينل ره لوسروا ملوس رل نم موغرلا
 يلعمباىاصررعتو نسرلاب هراجال نحل ان اررفكو اونمأ نيذل انم

 كثر ىلا لاَ نر لمى اوك ١ىعس لورلا نايل ١ كلاذببو
 ىئاريشلاا ناورلا اوهصرع ماورغلب نااورمادثو ترعاطل ان تحل
 بتتلاب نايدلا م عقم ىزل ١ مي اب لمدلا كل د ىلع ا 0

 ثايئدلا متر رو مم ضولح مدعل ب اررعك نا اورمأ دقو ترسل
 بقل ا ةد امل كازو لطاتملاب نسر ىلاعل لاّتو لوسررل إب املا
 -رل ىزلا قئاسملال هوّملاو عبطسب حلالا م نول ايل نر فك ل

 هعيطتي دور رجس ا ىلا ىئري مدي تلا موي رويل ١ عيطم
 ىسسبيلا رويس ماص اهم ىئنذد ربو هدحار قط هيض رروهمسد

 سافل فلا مسيو لل ىاص ليت هر رح ْىق لقل اذ دكر عبالاو
 نانا م« داع ذل كلوا لوّصل ام نيزلا ديصس ب .ديصلاو - سوللأو

 لع نوره ور ناهرتل ار مهرلاو نلسمل اند ل ضرياو

 لاش ىنالا ىررذلا عبطلا هوبسددسلاو ١ راجل اح موداملل اد رب

 لررلل للام ءلاملا ترص ليو سبا ملاو ليتك مسداعو مرفكخ مدلا

 عا اسفل ماها ىنعر رب نحلاد ”ليافلل تلاعو لناسلا

 احا راج ليقكَتلاَم لامكلا لهرل لب دّسسلاب ماس هيلاع مذا اص
 - لصش يدل ىيافقتسداو ميلا نحل نيح ملا نب دبحأول ىلع يابو

 شادحرلاا ح ىرعل يداسدلا لاما تنل هزه ىف من امّصاو
 متل يللا رهاطلل نمنأ نسي اعملا نايعلاب نب دماول ا ىلع
 نزلا انمأ اي ان باطُح ىرتصابعو اهيا ىلا رقسمد ايشتلا



 ا

 طسصساام لفت بسلا ةداهنن و اح اسح ىبد اوس اوما

 | ىلع ليل مايلأ قف طاساو ماعلا قلاش اناغ لد لعلاو
 7 -بسافلا ليع مدل ىلافلا ايدل ا ري بي لورلا ل وصلا ىف مطاسا

 | ٌسأيّوع كلز ىلع رمت ضطابلاررهاظلا ىف نامالملاو ملغو
 ءاششمأتلا هده !ايدرهاطظا امدلعا رعاررطت تيعنلا

 أ" يراهن ذح راقد هرعاشل ا اماقمو مره لاو لف ارمقنو قالا
 | لاعبا هذه ضيا اهبل فيعشلا تاجرد ف اهم بم ماعم
 0 ! ديلا ابدل ممن ربل و تايقر ةرضزناو لأرهزناو تاماععااو

 5  يارلاق ىلرتْ مادا اه ديلاتم ىناملا نااهك لاخلا نان ىف فامملا

 | 2 انهوهىذلا مطاب ف ديملارهه ا لْرْبِم يلع ئمملا مهلا
 |" 2 لزان اهنال اك هتيلبو مشب ساعم دل احلا ملم اميوو رهاط
 | 22 ق كلز قع دهاوس مرتنر :فيلطلا يحلا انلايعا 1

 ا اسمدل ةرارس سملا نال مل ارب هلل ربخأو لعل

 أ) قةراّبلا ورلذلا مح بنلاو اروعو ارد ا

 ْ سل لافحال اه يهمه :تيانل اولا عئو ايس ىنرلا ضع

 ا كم الملا يور ءامو اه ارل رم نورملاو ”لعمس "لعام لوصرلاو لسنا

 " نيلفدمى ملل نع ىنيام ناراسألا اد اه مرخجو اند اه
 - عاملا نع لدج اب لاحرم | لفن برارل !قليركلا 20

 - هنهداهلعل توا هيلهي ل لل اج تحرص راببلا , امدلاب لن دشسلاو

 . ندحرلا ةاهحل خد ٠ صو لسمت لفمأ لاد نسممتلا لول نم تافسر

 جدلا مزع هجم بيع يىوطلاو فَعِيْزلا ةفنلا قماصو



 لم١

 / انيبحيو ىلادعي :1ناليرسو / : انوا هدناريت باكحلا م٠

 ؟ انما هاب لت ظححلا ىرااقأب هسا نال رب عيزتعات 54 3
 مراعد للحد هررلوأو ماوحأو يو انساه اهنللاو 6 ٠

 صو ملأ قاعو روان يسم ئاع دبا ىفصو اريح
 - قنوت دنا نود ,قيعت نم عازعل ١ ناكخد اريك اناتن ْ

 بجر يمسي نم سسك نسب داسلا كراملا تسلا م م يهخ ١

 ىلا ا. ن0 ةسسسس سروبوس نم مارجلا د رلا بمرملا ظ

 4 هم اخ رح ف يدقر ,/ ةمامع هنبا نسحا

 , ةلوهو هحروؤو «” ة-لرطردع#

 ” هارب اللا 2 هيلئاودبن ا

 قرعسلا ىعف (تاىعيربلا نيحأ لب ىلع ريعجلا ريقفلا نب ىلع

 ايبنتوفيرط قيد تلاطكءاطتلا تكلل
 رجلا ىراج يس ىبيحلا موي نم يرطلا ديد ةلجيو
 ل لص ارد نم ليجت ان ديس ىلع منيا ىلصو ٠0601 سس

 ظ _اهماا نها مد“ ز لآو ر وحرم لكح مقيههو ررهرلا

 ] بت سلرلا ضيرلاب يسرب نزلو ناس
 املأ, صرء رن! لها نم ىفطص ١ سدرلا هن ابع ىلع ماللسم

 تسل د ملا انيسحو انول اذ لقَسا نيد مينايجذلا
 , بحت لاح سانلا ف لاو 2 نييك ريع لهل تا

 : -7 للا سرمصل ,, بيخلا احن ىفوملا سرج
 ”هب اج راع ةرغد ومع تع طمعا ١

 ةني 0 و770 م أذ أذ زذزذ ذ 12 ]ذآ ] ذ ذ] ] 1 زذ 3 276 ب: سل ل



 مم ١

 مايل ناعدرا عاج لوخم ىف ىلص نم كاسيو ميلع ملا ىلص لاق

 ”000 اقع اعل دنا تك اعلا ذ ذيع نم فدل ملرلا وتر

 | ١ كلآفو عدن اىعرن ب اظحلا ير مع نع مام نب هلحا ىأنلا
 ' كلددب اح امري نيد ما اص نس اسد لع ملا ىلص

 7 ص هءارفو نالت انج ةءارب تاسار لت كيدلا ةريسشتلا

 1 - تردهلا لع دبا قعر ىشسن١ نك ىؤذمرتلا مرح تاي

 1 - هرهاظو ف ىَحاشتل الحا خشم نيس فات

 0 طر فددلاةريبلا كيديامري نيب مدنا لص 000

 0 ملناو ميرنا ١ كرير ماهزلا عم سيلا نم
 0 ىلص ُصو ملل فضن ماق اى معاج ىف

 )0 ماس نارك نغو 1 مامدلا قدح ةياطفم ا

 - ىنانعقاريطلا ىرّعل ١ لمل نم ظك دحا دم عاج ى املا
 | مسدس دعما دم افو نع ردنا قهر ةفماما

 1 | ول ةس ف ا يلط دب نم
 " ةولصلا نرمس برعلا ند صفا م ه دلص ىز)ويتملا جرح: سد

 . عةدمر ملا رمال هرخ أد ةاياذلا ميصسدب صفقل)

  نمماعا ىلأ نعروار ربا سبلع ق تاك اوس رمل دل له

 7 تدلل ىلع ئ مه !ىبماكرجلا لاذ .هه نع هللا مر

  ىضوراولا اسناد ةريعلا يلع وى اسي رلا نص مح اع

 < بديزررفب ربصلاو 0 ايمرل او مهضهاربرإ

 ] 7 3 2 ؛ ةشاح مهيأ اس , كليات هيلا محرر 2 :

 3 0-لا

 0س ص ه9 2 - 2 2 - م -

٠ 0 ' 



 ظ ظ ١١م6 ١ ظ

 ثومصلاسملو سصنأ ىقحو ٌيٌرفلاو اررئزل ضد 2 ةراس رلاو
 دباىاص ليج رهجو نشفلار ىيعقل ضد ”اهايسلاو ىمرمل رهو
 ىو يلشلا يعش و تلي ىف نيفمحا ملغ د ماسو هيلع

 ظ السل مملعر ماد ر مدر ىقحو مرملاو مالاسل ا هيلع ناال

 ظ بور رزدردم انعربرفزالا ايوا ص نسيب (ضبسل يون ل مسلوق









 20 ا 1 را

 ذكأ

 كار وهل لب دقمسم دكه رذلو رمد رهمام هيركل لمفلا 2-5

 لزرع ىس لكس اب لد كارس ا دلو ديحوت ذل من من دحر 'ءطمل َق

 سيلو يبل سبل مورمملاو ًءياعلا علل ماعلاو ىبل هامه

 2 ركقلاو و ه ر وهو ىف هفَتضرَت نار يمهللا ىارب

 #0 هرذ ا, "فيفح م راهو هدماح سع روجرل الن اع

 4 2 كتاءاعنم ةراصد َتاباَسا نسر تالا
 /” فلما اي مولعملا ف كانبع_ < ترام مواملا وق مولانا 1

 / لغيحوو محو ىف لصاوعلامكح ةهفح ريملا, اسعا 2-

 ,لخار لصفتلا# كردلاب كيلع , لامع ندا ا , 0

 موقت ماكل اعرض اكسيد 7 هت مل ناذلا نينا ريع ثمر نا 5

 3 لمررلو مايدم كاز لديعو اهناللع مار وت كول الل 0 5

 ,/ لح مل اوبن ترسل ,ع ملف عسولالزرو اهابا حلا
 ,ىسرلاب صول اىدل حابرل نيم , فعَت لوّقلاَك يو لص اهبل لقد .:
 :٠ لت مل عربي لكس مزال 1 امس كررل فصور فلس كارد »ً

 ٠ لببارهف ب كاره كدي م سم امردد دل ا ىدل ناك 7

 , لفعلا نعى أرزا حملا عم اج ف درافم تيعدت فقللاب فلللاد _ 3

 / لس نصولا كت مكتع لمملاو ,/ 2 مكرواحجي ئس كرولا
 ” لردلاو ريرمتل اره ايو عيلا» , اهمماوحو ىوب كلا تنص 7
 / لرعئعيصلا رحمن تداهم / ابل اطم2 محيلع نما /

 ليدَسلارليرعل ! ةراس أ ق عبارلا لصمل ا ةراسا اسلا نزاب ىرع ١ انه ىلآو

 لمحل أ كلر ىلا ناسلا صوت ىتمي مس لصحو ٌىَبْلاو ريدا لهرد

 6 حاسس سس -ههمهسسسلسببااابباب



 اك

 اهاميارعسا 0 00 لول ارعنو ئبجرهر لالا لست

 بد اهزرانم ”ىرتملا مب رطبا رد رواه سومد اهينسرل ديو مككاحلا معركر

 ١ تفر ىلا زفراسلا_وهات اخلاو ةيربلا ديسم نع ةيورملا يلا

 كلو درو اب كردّمتو قبس ام ىناريشت ىهر ”قحاللا دعارف اهباع

 ا هداملاك ىسحلا مر ”راول نم اهيرز ةرادرلاو رازلل ةر اسدلا نس

 كدي اادتمملا لا لجدلا ديسل ارك( اني قيرنلا هلإلد لوف
 ف اتلا لمن اكيمالملا حملا كلر اد اق مدنا حر ىروبرهسلا ١

 ناوصر داجعرلا اهاعلا نعرلومن م ايبراحا ديلا ىلع ميدحلا سْمم
 اتموبلي/ ططفلد هرلالا ام انرضت مذا هر ام اميصرك ذ١ مرسلاع مدنا
 دود ولل ررضوملا صرغل ان رريهوللا بح ىلع مانفع رت يفت ١ اع

 00 هذه /ركذاف بالا طوأل اًضاس اناك نا ناو قيسامو
 سووتسملا نييماللا نارخدل ا نم يميعملاو نب ريازلا ماع بحت اهلا
 لحاو اَنل سرنا نول رحت ا ىف مامجتت لادرلا ف رل لن ملا تح كلذ ىلا
 مهص ةرحولا نرل ررناو لورئاره نوكي نا ماذل لبقي دحاولاو
 ضرار ل هزل ف هراعرل لعدلا فروصوملا سبع "”نادحرلا ٌفصلاو ”.ىرح

 راعراو هرثع لا جسرا رئاو رخو دلو ا نأ د نر لاو رمزا

 تناراشعرلاب فلتخا ناو تاذلاب لورلا نيع دحاونا ىرخرلاو

 ةمشسلاب ترترلر فاعنزدب هرفهاظ ملط انو هرخا لواداربا تامازهم

 اذ نرلوزتل اى ةعرسرلا تبرأ نار تناك ام دعاولا تاذ ىلا
 ظ 3 تاني و ومش 08 ريدا و "وف هلاغو لاح ناذ]  ءانصتقم

 "عما ارض ىئعو ىحابا ديلولاوكرنا مليثو نم ايعلقن لزأ محرم ليست ١



 يع

 تلاع ملع مبامىاص ىدل ا ءاصع امص ام لسعمت ىلع

 نس نع كسلا حباسلا لفن لب ه راعو مقشك 2 نسأل اى انك

 الضب ىلا املا حالا حرصو نيف لفت ١ اا ىلا ليقع
 واح الافات نصرا عيرجب لسضعت رمح طنا ل لاق تارصدسل | ىلع

 ىلعاشا م ذي اعل قد و اهس مستو يلع مدلا ىلض
 اندملود سايل سل اها ةكس را كانو 0

 .# صر جات قو نسصرالا نرعد ى لالا حررعلا ناح

 نما ميمص ةأنام لاو ٌمطاحدلا تءارصسل ارحب هيلا جورفل اي

 مملح ىق ناك نا ”طاحرلا دهاوُس نم اره سد اما نمل كاذب

 امهركر ىلا ةجاحتلولا لاوشرل ابو ترحلاب نيلب امل ىلع دى لو
 تاو لمثل نيه دلل الم ماهو نصا ىف ىقتكيل اهيندل
 ةياب الن كلذ قد ليطمتل ا عتداملو ليهتلا عنول اومههون اه

 ناوعتلاو مدن ارهو ميو ملأ نصري رلا ىو ملا داعسل اف ىزلاوهر

 5 522 مادو مكررحد ميررس لعن ضرالا و

 سرر لاذ و مناك ديل اوهترلوس مو ه ليك و ملل | بيبح ماسو م ماع

 1 ناك ثتهعو تافرايطا عير ناب ةردايل ان ررفنملا

 دنا ىأص رز لفل از وايل نئامدلا لمد ارم مف هدح تاكد

 نسينا يوكل ىقبس اعقيقحلاَف ى ماسد هيلع

 ىك دمع لد ناسا ةمامسرلا ىكنلا ىلا عسدىزلا ىاصرلا
 لفل ايطلامب ىابصر ىفاعمم ْففا زهد فسل ) مط فاحورو هنص

 ر زعم لف حتر أ لبر ريا أ ىف رحّرل ممم "نا ربت لف الا روش هع

 رلاحي



 اكو:

 هني لكلااو ملدا نموهم ىعَمَد اعيصتحم انعم حم 37 0 :

 اعابرعا ىقئرباجاي كس رود 3 قاهاه لدا سدح تءارإج

 رهرزاو لورلا عيف لارج و قئردل ّنَن اعلارنم ترحلا رخآ ىلا

 | تح ىلا لأ ترثرلاو مام بيرغلا وق كيلا ىاوحلا ىلا

 ظ 0 تال ورح اظل ىذا لكد
 ةدالما ىرتبا رى ١ تاكماو ناعيلا سب رعرفهر نمحرلا

 5 ىعس ئرسلا ١ نيل د نالملا لصفاو دثعا نادم نالسا ىف

 3 فردا ميلع اهىلعرل ار رديرل لاو ناعرئاو مارللا رمارلا لح

 "1 ا ناس ىلافلوه تل نكت ن املا تايد له دسدلو تاح

 - يرقددل | ص ىلع نينطابلاو نيرهاظلاو نيزمرل لار نيلولا

 ظ مهسو هيلع مليا ىلص دعا درلا هو هدهد نامز لاو

 ىاعو مهسلع نس اوما لاقرحاو نسيب امل او سلمملاو سيسلا نم

 "يحول ف ىرسن تويص و هاا ءرحب ناو تازوحل | ماع

 هو نمو عازل اب نائرز اره ساديحرت قى يلاارعرملا ديحرل ان
 د ليحول ميلع ملأ دس هر رب نمت تنراسملا نم لول امو ميلا

 ظ 01 تاهارك ومحو ملاك لسحاو للا ملص ملت نمو ,ددأدحو نأو

 ديعرملا ) عرسمد مس ادحولاراعم ماس يلع مدا ىاصربم هيرل لاع

 1 مركا ماراح مو ميلع ىمركاو يلا ملا قاح بحارهر ”ساررعلاو

 || ٠ نقولا سابو ناكمو نا ل ىنالسلا فرساو ناريجلا
 روكذملا لفعتلا ديري ِنْريلرتا وود نع هالحو مدا جرديسل ١لاق
 ليعمت لعزبد اريمخا و اهم صرخت اهمواشرلا لحل ءاهسل | ىو. رمال



 اكو

 نالوا نب ريغ بهدت همت ارفلتخاو داللارباس واع ةئدملاو

 نعمت ىلا ضايح ل [ءإ نيييدملاربلأو ممع هد أ ىعر هلا

 سليسحل نع ني اءرلا ىدحاد ثللام همي لموهو هللا

 تسهاقاملا ةييدملا مَ نم لما قرم هسا ارعامت رنخلاب لم
 هرمرناو ةرهرلا نم ايدل اضاخ ان اس ضورلل ناب ىهعمت انه ى ا
 امسح اطبدل ؟دحاو انركب نا اهادارت ام دنفمل ربلأو تاميدرل 1

 لام َيدلا سابو نم ناك ناو دْصاَميم نانا
 فول باوق نا ميد ملاولم سر لمممتل أ ىعم مدل ادبع نبا

 نامررنا ىلمصمتلا اكو ىرهرزا ى لمملاب ار سّرَكأ اههادحا

 لافو ىييصلا ثكدهل دع ام ىععص ئدملاب نا ادعت دذو تلعأ

 م ناو أسر نوكوذو ناولا ريك لسممتلا نوكيدم كسلا صتلا

 تلائو هم ٌقاح ىزل الخ اى( شرد دعا لح نأ لستو لسع سا

 ارعارط ذا ى مر أولو ىلاود لوش نم 20 نغانانيازع لل

 نانو سم لع مادام هد ىلا لاب عدا كلام ميا

 لامن ديالا . ن-وسلاو هلم اهلا لارا ماسو ,يلك مد !١ ىلص

 بعيلف , تةزغرلا باهت هليعو تابرقلا لهدا نس هع ةرواحاو

 لات تاريجلا ونه ف سن ارهو نفحا ملغ نوكيرل

 نجلا صاير سوم اضناو الفل اذ كدلذدلا تفلح اه كرلول دبا
 ةفورلاو ضل اب امامر ايدل ا نم رح رح نسف باهل تدلل

 ممورل أ ىقلخ ارابرا/ مميرملا لب اهم ةريك تاباثالو احايحأ نجلا نم

 دحار ناعيلعل ثازح م كل د ىو راولا تيد اه دلأ نم همهم أ



0 

 01 كلذ دحلا خم انعاو اهرابار اه اهه رماعو اهسرتوابتو ظ

 35 ماس هي يلع ملا ىلص موس فاَمَلاَو اه دددحو ميدملاسال

 © ريدك ةرانمو بلد نيام امبحاو الص ل عدرا ظ
 لادن اماسد عمنا ىلص ملا دا رع نفعل كدحلا

 . ةالحم موس و عند بدح منا صاي ب نم مصور ىرئسو ىس لايام

 . فبئام ٌيرح اهلين مرفلاو مرملا ادعام تدلل ١ن تاببحلا

 ةمدملا حر جراح ديعل اىاصم الصملاب دارملا نالاطحدل ىدلصمد قر

 صاير نم ةضور ىلصملااىلا ىرجسم نييام ياو هديضمدد اهي رح نم

 "ركنا هيا نما برلا مجراخ ذيملا ىلهم ب رارملا ةعامج لاو ديلا
 نم ابل "كدمات فد ىدلا ناببحلا ذه ىلع ضورلا ا
 عع اجرلاب دصخ تتم دل ناي ثح اًملطم "نشا نما مدكلا

 7 ل هيل اريح ى لفملاو لاو ب انك !نم ممل اب اًمسدلا سام

 للام لس ممو معن ىف لص اعين اهلا يملا نمام نأ ىلع ليغلا

 ديّرسو شرصو لرسر لفلاو نيحلاهل اد دا دينار نيفيدصلااو
 در ىلع ن اهتم ماسو يلع ملا ىلص ل انو ارا مللا اروكذ اذ لاصو

 اطمازجلا ساهم >-ةتنيدملا,ابع ثردحلا ىو حلا كري نم
 . عفلزمر انو باعضرلا ةافلتو كوش نم ماسو هلع بلا اص لصو
 مامللا ماسو يلع. دنا ىاص لارا ىذا باصرلا يمن ىلع ,ابعلا لمحلا

 ءارق نس راس اهرابع قنا هديب ىعد ىزلاو ل ادو هبرهو نع

 هزيم ماسو هيله دا ىلص يل انا لامر صريلاو مالا رد هارار
 ملا اهْس ؛بدملا موجع نات ياعاما لاثد ءيرهر نع مط امأو



 اكمل

 21 ابموحت واممارت ٠ ىف ماعأ نير ماذجلا سس كانَ اهراعر

 ممجلا نم ىضهاعأ اميوسرل | ضصررلا تارت نم تسل اي 0

 اها زكو املا نرل زجل نممنرل اههارن انت اهاكسم لب اهيتمقسدلا حلاو
 لاروىزلا ماسو بلع دنا ىاص قرصلا سيب - رهف

 اهي ارث كِل نَت ماسر يلع منا قلص بوعي سبا مننا ب نع مصل,

 ةرهاطلا ماسر ايا نم دا ابك ٍمْوسلا اهرءاباو ءافْس برم

 لمعلا ثم ابلو هرج | عاد ايدل "يبل ا ديمل) ىفلص ثم يطابل

 اهرابع ىف نا ماس ءبلع ملدا ىلص لوَمل منصر هك ءل تلمس ا امل نيم
 لوكا له رّسملا ةليدملاب اندنع ناك دقلو داد لك نم ءاعَس
 مضخم كلزب مي دملا لهاذاع نورمم عيش رلو لان مطس قايم
 سلاما عم اعدلب ابد دعي لعل ياكحلا مرلولا

 مهمنو هأوليد سيفعل م اطل اد اصلا ل سيلا ايا لمد ام ترمه

 نهدلا عم لاا ىصُتلاو طبحلا لها لليعو عبشلدلو هيلع

 نمل ماعط ىف مميرملا نههأ نم حام لا ضد سود ىفظ ان ممث لون مو لك أى

 عيسو مس نايل ام ىلاعت مللا نذ ان ضخ بعضي هبصصل ىرلا ءاملا بارت

 دروو أكرسب ملا مرح“ بارعلا نأ 8-5 6 نسال داحاطرءاصو

 ملخ نساع ققسي ليلأازهو من لش ىلع ناغا دم نازل ا لطا نم :

 ميزملا باريت ارض هرازل ارب 1 انأرت ناف ولو عوج نال عبسو

 يلب لاما بحي لرإد نحب لو نتقد اذا لمد اذه رتع كوارنلا
 ارم بيسو سدة نارك مذكرا هعمل لاغتدل امد اعرشس
 له ١ نم ماخ لعر اي رانع نايل قلو سوار ملا دقمل هاج هيدا دام
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 بب عطقتاو «لاطاو دمر ءباصا َمقْحْلا ةدالانم عرولاو لمفعلا
 ءَهدرب لمحو نهم ا بابىلا ردعل ا دع ا قرعاص هاباعر دعلانع

 ممر لفش لوو مقل نع وقد -ىراحا مي قوفت مسخ ىق بازيلا نم

 ييلءزلرلا ار امو اماغسد فن و انح قاع ناعاو مله ١ | نيف مللا
 هتبام ناو دحأ لمح ءاضملال ىورخا ىَسره لن ايدل بانك

 10 1 + رم 0 0 / :
 نيزملا عفش ىرثذلا نا رلتذ اهرحج اههارث ةرربصلو انيدلا ق
 - لئوملم سانلا لجان نرنا ىررعم مملحمرا ن 2 ىراو ةئسمضو

 اطلهو دهع هّزلط وابرُس < ىوأ لنيك ب ىراردلل م ليخا اهسلازاحا

 . همابجدازلو لل |مرحل بازل مص نمازه ناكولذ اسد اررمم
 ىابعلإ نص ىلع طنا عمحا دقو مكس و ْمظلد هريقل قاررتص ىو دعم ا
 نم تولي نم نسب انل | ىا#رد اولاثو أو مل اب ىبع تلعلاب ملل لها و

 )0 بولا نضرمرئازحا ضرما ناَحرل او سابعلا نمو ٌمَسْنلا جا

ياخ نا ىاخ للك ةيئاعلا بابسا نم اسس ىانعلا مرعاواعبت
 ميدل 

 لعرب اننصلا وألذ هيءافسلا عرتول امانع ىسا نال ناد ياسعد نسل

 -داعسلا نادجوتب وسل يح ءار لف نم راس اهج رابع نا مي ماس

 لسا صوهاعاو ضردلا بارت نم نركمرعن نؤم ركذ اذه اه, بن

 . ماهحا لع ترع ناو ىلا للا نز انف (تلاربتامملار يودألا

 نه -/اهندلا نر نايئزلا ىلوا لمع كلذ تاذاضرنو تازتلا

 اهي وقنو يد اعلا سرا يوقد كاز نما نيدو د ايد نم يعرب

 اهيارت عَ ازراؤاهس رمل رمال ةنحلاو ةنخلا نم دوك ةييموتمفل
 قلامتضم املا ضارهزلا تاداعم ىعسيت را راو لق نم

 يل ا يعور وهو مجم < -

 ظدء يحوم اكن
”2 
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 باع يري اريحا ل ىلاقت هذ !نْن إذ ايرمع اهيل اق انس امل معني
 قاس ردد ىوبلأ نع ىطساهىزلا ماسو هلل لح للا ىلص لوس نمل

 ردنا لفها ديس اء لح اهءوكأ و تمس امل كلي نك اههااعسم سرلإلا
 امهط رار لف سلما ًاَفّسوهو مين ل المو بارت ارم ناكوم ءاملاو

 رمل امال نيع اصلا لشن فد لاهل ىف ,هيمس انطابو
 رئموب همّهل ل هرج نم تاغ عب يضم نم دودو انهمرلا نم

 تيه ايييشي دل نسب ام نم تارك عبس له | نم كش و رهن دلو ىس

 اهل هاو رارد ىب قح ىيشس هدهد مل يمي

 -ءلعرللل دح ا هنأ اه ربع تور اب/ صاد اهرح اس قف

 مملح لن | ىاص ملومل مجيد نصارمرل ا عيمخلو رهجلا و ملال ىلع املطم

 ماس أ مدهسدلا بلع يني رتأخلا| ملل اول ىتح دس هريئمد مل ماسو
 لادن ماسو يلع منا اص هبيبحل اماركا قول ىلامت للا نإ
 لا نمل كالرد ةرمثملا جرهعَل اريزفتو

 أ لاجحرب ملدا مجر لمح نب ريغرلو ملاعن هللا نزاب مالا مول

 مهول اسس هسقل مل قيرلا ىلع. مميدملا ىددل نابام تارع عم لك١

 جمل تحس هيل ملىيم نيح ١|! ناو لاق داو ىيع نع
 ةويلاو سملل ءاعَس اهئامو عملا نم ءماجإ | لمح دنس فاريطلاو

 ىهداهشرلا ةيحلا نمام نولئدلو تله مسا نم داع ىضد "نحل نم

 رجلان نس ةنيدمل | عمحت اهلا دا ابل مسح قلد لك بود لحن عال قير

 ءلكمللا ىلص لاكو اهس دوأو ايلامحو اهم اناو اههرءاع و امرد ارت "7

 بحي الار دلا مىحلا فص د لح د هبحند ابك“ لص لحل ماسو

 5 دل ا الا ب يسم م حما سعا ةيسصتسل ا اسس م مص 2 وح

 01 ١



 17 ظ ظ احل,

 ناريحل اوه ىلا "حلا صل نوصرم ربع بكر بى كردم وح دو

 يلع مبا قاض بحل حلاص لاح لمج هب ماا رع ناو نم نر

 هيلع داماص تحيذل نا تاعصلاو نايدلاب تاذلاره ط مىاسو

 امن نه داعي رق ذه نحل اصل اعب امن اره 0

 طاح نهم | صوم ناويع ىح كررم اهيص اه لك ندن ةرخرلا

 0 ىف ءقرفتملا ويف ,ب هوعلت توصل كيم اذن دلير عباس يلف
 رمل ا ِرسلا ثلا كاذكو نجلا نم ّيورلاهص كتللذ نم ادع
 1و فص رازهو لاماو م ايحل ىك راع نك دن ازلو منا نم

 || ٠١ صو اسم ىشنتر كلا اهيا مفسو لع هدا ىلص رقت ةييدملا داع
 ىلامت اوف ”يرمسلا يرن ىف رررو ل اهب ٌتهرلو ةنملا نم اهنرن اسلم

 عكر ضدالاع قنا تسخا لمتك بطلا نم بسجل هدا ريم

 || ١ كللرباونايملل تيك ميت كاذب زديدحلاو دحم كاز مرح امنت

 | (ً وتو اهمال مهلك ىا ٌّمَصْنُ بيطلاو منهل د تحل كبدي

 ناز للف 0ةيدأتو قحاب هرارق رقازم ذلكتو دلع ىقشت ضب دو

 ١ اههرس بابلزلا لول اءامس !اهل ١ اضاا نك عملا ل امم نم

 ا اسال فّساللا دبا ملع ماسي مسد يلع با قلص دن اهيصامو

 | ١ ملسم هيلع مدا ىفاص لاو مع هدّنع هيد يلع يه اب شاك
 ظ - نيرلو هرحجس ماو لُلُم هرمتتم -١زاذ ميجنو انك“ ليج رّحأ
 ْ 10 ةخ نال ناو ا "ا كاتابو هاصع

 0 و بلع مبا اص لافو كوسوا اليا لد ةاسسملاءةاهملا د

 كري اءاودل مسك ملح نارل | فاني هد ىلا ناكر س علا



 تو وج.

 له ١

 000 أ ىعل اع بمص ناو لع روف نرفتلرل ةلروبل

 بعص ناو دج قرم ٌترعتلدت كيدي ملناو ءافمرل ةيهلرلا ةردعلا

 زد مادملم نابامبل يرن. هرقل نيام امدا .ىبلا ىلع

 حرت الولا فل دب مانل اهأتسك ةاتنل هده ند 8

 لاوهزلا لتحت ناك ناو لاح ئدليخا ثري 6 ه رص ف رف د د

 هريسم كردي ورم لهيشسسملا ليعدل د

 م.لعوفد ام ىاعر فضح و وكس نع ىف ملرحو ماعقد لاير و 5 ه سأو

 كلديدل ا ابا رثح رز ىرسا وهو ل دج لكاعل ا دع

 نارام تان دع اراههساو ًاقسذو انه ذ ر معمد ادد دحو زلصالا

 ناب ادا را كردملا,ءاسرحم وارث ىم ه رلعو

 هاريس ارمملارخزنا ف ديبلو أدب بح ىلأ هدر ىح مسهل 7 6

 ؛اصعرلا يسمع هطششل ال دححلا نلحلا ىف رياسرنف لول | وار ىلا

 تسمزحام اهم اهلحمو اههحم ىلا .طممل او للا اوعى هرالا

 3 هدا يلا اهملع تعلتحا ن ناو لاحلاو لحما ىبت ملم

 هبكيو اسك ليجا زج ”دحا دحا ماسي و ريلع ربا ىلص لامو يارقلاو غيوتملا
 سباب ىلع أو ممهكمم و اسهفسي ركع ازهر ممل باوذ | نم باب 7

 نيلي املا ىاع د ني امصورلوأ نام انامد كريزيارمأ نفح د ساملا ناونا

 ناسرنا/ سلمجلا نم ىعيلطل ١ لمعلا 0 حصدلار حلاصلا ا

 ميلا بْن و اههدحا لفيو اضريتك ملأ قاه ايت د ىعاعلاو , عئاطلا

 ميلا لام ىدتع كارد ممَصَح نمل امل! سمو رمت اوس بكا
 ايسريع سئس ار ميلر ١ هو اقل ار ايسر لاو يلزا ٌةراعلاو ةريساي



 د

 ظ داحزلو لاتباع الر يلع صاورلر ىلا لها ما ارب ا 507 مللو

 (08 لاك مهب مدا رفع ىلأ كلوا لل كلز ررمل سلوفترلو لمعلا كنا
 | ١١ هام اتارلكل ليدتد ىلامتلاقو مولع دقن لا لن امو ىلا
 اياتمةيدملا ماسو ميل مدا ىلص ىلا كل نابادق كرت انبع
 عطر اهلل نيتك ادل «اساو حلا ذل 13 ةزغنلاب هره ا اهءاو

 هد ىو دئو لهاملا ونوح ا راع و لطلاب ثني ور دوا دانا
 حلا أ ضرع ىلع بص أ .أ أم ماسو بلع ردنا ىلص : ا يبرر

 كرءاذام دمحاولا ا | زان ىحور ىح هاكر اهيلع عبص 7

 اهرامعو اهعهارتو اهرأناو اهراعو اهر ا اجر ايف مى لاع

 تمم[ ,اضخ تم ةدبحلا نم دففخ ايطارمو ةنحلا علب لف اهبصأ يد
 ظ هدجتمل اذ اذ فل اًبرلارع هل انام كيشايعرااو هرهرلا تدئرادا ام لفن

 سس انملاف مساسملا ممورلا ا لّوَوُف ىوزحا ماعطو داق ماه كلل /لفف

 نئّمَع تس نا نرتملا ٌملمو د نجح اوبيسا اون امأ نأ مايد

 مهارتل ًارحأو رلوا انساك مودل أرنا يح نم لام معلا ”دحلا تال

 لايعربا نمت ضدامل تيذو اريا ىزيأ معن ق مردل زل امو دلاحاب

 ا وعن مام ممل نمايرب جا وو لع ملا ىلص لاف ىحلاملا

 | 0 ماسو لع ربا نقص ل انو ىانلأ ىبسل اج لاع نجلا ضاي, امد اولا
 ا رحاملا لاق نجلا صام امو لص اوس ر ام ”يحلا نص ان رب مم لم ارا

 / رل افي نيالا كارنو ملزيخلأاو ملأ نا لاق علرل ا اهب

 0 3 دال ترش ران زحل فاير . مدرعاذ دا ىلسر ءلغرزا ىلص لائو

 ظ عسأ جسوأ ناصؤعال رمرنا ىرت !َنيمَرلَّرلا ئاح لام حلا ض اير



+ 

 كلذ ف رسرلاب رص صا يرتاكسحلا ىلعو منح لها ميكر

 هروهلاق صرملا لدي ام 1 ىلا لددَتي وجت ءيلع هر نقلا ءباي ىلع

 ناب باّنكلا نم تعكسو تبارا+ ضرع رهوج لاو ارهوم عل
 صضرل وأ ويم راربههسم صرنا ف تلمح د يراك ؛ 7 اع

 د دل ايوعو ةالصلا مّيكردا بح بح ارو نيمؤولا الح

 ملا سطو زلاحو لام تتاح اناصرر اخ مم ثاححلا ىلا ءاملا

 ىهيرليعس ىلأ نك ىور ملم مدلا حر دال لمتو سئادتو كاناجللا

 لفل نس رد ل انف تبم رات لح ماس لع مدنا ىلص ىبلا رم لاق مع دا

 ماكس ممر نم سس ,دياذلا مل ازد لام منا لوسر اد ىّبحلاأ ندنو ارل انف
 قزوجلانرلو نددلا تحنم ىلحلا ند تطم قاح اهس قلا مرئلاىلا
 مولع منا ىلص اريج قل نا دي اداءا الب مابصرلابمل نع قائونا

 باغربا لس هزي عت يا مقل اب ةاناذلب راهرما

 فان فيطو ةدجلارابا ف تسع م مهنبسنلا ا نيت لح

 دصتو ماس د ىلع مل ١ىاص اريح دكرلملا تئرشف نعيوتاو تا

 ىرمّرلا مكحلا لاف مدلسلاو هدنيملا لما عر لع مدآ ثرعل نا لبق

 اما ةهاح اهلا للمخ صرااب نوب نادبمل ىهدازا بدح

 اردد لا ضلخ امم ىلاعت لاثدتو مهمل ا كلن نم اح مرد كان احا
 ضرر ازغت ةزهرنا ياريإ اب زعرم لص رن تح نمؤمملار اهن اءاو كرين

 مو ”يلع باولص أ تءلع اذه ٍتاءازادتف اهلا قاراعلاو اي/اب 56

 تتارهاطل !تابمرلاو ءافلحلا انرتوافلا راعاهسلاو الو ةبلقلا

 نسريسزبا تعع» لات ىريرخلا 521 نهر دبا ريعر لاثو اورل نان مرعم نمر
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 ا

 ظ ميائا نيتمدلو لاس ربع امان ادرانص تْولَع تملحول لوعل ظ

 َمسطْسرلا رمعرلو نكتابارلو ماسو هيلع د ١ ىفص مسن نلَخ ام لاكن
 ٌمْتائْنعو انولا ق ىزوجلا نيدلو مطلا كلن ىل مضر م ةدحاو
 ماس و يلع ملل | ىلص دن ١ لوس, زهمامل تلاق ايمع مينا ئهر

 هوا ص رالا قف ىلع هربا ىلع لاقت مد ىاوقلتخا

 - ملسو لع ماقام ين سقت اهييمجفت نم دنا ىلعموك١ نمت
 00 عوهرل اسمن ىعاحرل الص ا اذنه تلق دبا رديت ا لاق
 0 الرس تع دعت نيح دع ىقر ركن ىلا لرعلو لا نيقابلا
 7 هيلا ةكمرنا بها قرلا ىبلا نمير ل رقت ماسد اع ماىلص
 بحل عناب ميج ن ذل من, ىلأ ابببح أ ريل | اهمجأو ثلق ىاعد ولا هاير

 1 تليمدلدو لتمدا ن وككرل فيل لوس سو ملآىلا دعا ليصاخو هل ع

 . كيما اذه ثدملا لمعمل ف تكل دئر ماحرل سررمل ا ىلع متب رت

 لّساووأرْسأ لن ىارساوا "لم احل و لع ىاىلص لوف يد لهو

 نماهارازا سار كر ناك يع مموعر تيحأو : ىور اك

 | 2 نركر نأ لا حا ميل ضررلا لعام ماسو هيلع ملا ىاص لاو اير
 مل ايد نويل اىلع 000 ىو كيلا نا عم اريد كربف

 ىلا عاملا بحا ف ئكساذ ىلا عافسلا بح ا نم ىضينح ١ كلا
  لكرصرلا ذب ىلخ لويج لم نأ تدحو مدا سحر ديسلا لاق ناىلا
 لفته ىحابهد دللا حامسفاوا بدلا اهله او ةيئدملا سفملا نون

 5 هوغيلا ءّث احا ترام د البل ! نم اهه رمل ني ملام اهدنا لاراو رملا املا

 0 مليأ ىاص مسح ىلع ملا ضرما ١ ند دهب اًقلطميعا اهنردربصو
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 كبد 'دشدلا ىلع سو و بلع مالا ىاص وهد ٌتحو اهم مم ارلا ماسد هيلع ْ

 في.دح قرط ضد ى ءاوذو لمفتأ ن ولندن فنا« نرملاو اهاش

 34 ىهتعي دل امم هردكارل ارشس منا ىلص ىبل انام أر دلاد ريح لع

 < ماسو كح رب | ىلص صو رع دل ةرججإل ازعس نع لولا ذه مع ان
 ١ ملص رب نال نم سر, ىلع بارتلا ير ناربعد البل ناك ىائلل
 ىهد املرف نابخ سرر ماور ىند هررت ماد اهب ريمسن سد لوا ارف

 باب 5 مفعاصملا ريزس امأو سرن رقحر ما اساىح 2

 ا ةفرمل محّرنلا ىبع ةدلصلاف رمح" د سفمللا

 لبرم ماس و ملك ملا ىلص هاعرد نأ عم يدم صمت ملوك عب لم

 هوسدلاو ءسدل !يرمدلل دلما تم ىلع ةسدملا قدلربلا فيعسعل

 |نلوربلل اىلع قع انهم ,ىعد أود ربو للملا رربلا ىئلراس دثو
 * سولملارك اياو دبأ يدع حرا اهلا ملعاو مين لطب لسعمت قعملدتسا

 ىلرط صو لوررملا لعأوقلا عم طاستسرلا رطل لذ اذه نا

 ©  ىصرنع جامل اى رراولا عوجصلا سهنلا حيرص اماد ماهل لها
 لع ردا ىلص لو ف هرب مئادلاو هركذ قنانا ماسو ملعمدلا

 ا هزل كا دريل "س) تلمعام فض ملل أد لمحأ مبلل مور 2مادررون

 هيشاو رملاب ”ندلا فحاصملالب سهمل اد ءفعاصملا ى أل

 تلبمام وعض لاو لب لك ثلمحام فعض لقد ملال ايدل هلم
 لاهرام بم لاقاذكو ناملرب ”لربلا عم ضنا درالا فد ل انم هل

 ونود ب ماسو هيلع من١ ىلص رميها ١ كاعر ام ليغ ميهابب ٠

 ثييرحلاو فعاصملاب در لاذ للف ارسال مهم ءلسو اع 1

 (سراقرس



”5< 

 ةفرسملا ءييدملا و ىوبسلاا نيهسملا هلو نم لبلد بم مارح هجسملا»

 اذهددلّءو تح هر نشد ىو فيل هافعض انك مفعص 0

 . مودلات ةمسب دل "لربلل لاس رهو نوثك سرعت لن اص د راولا

 ا اة ىلا هذيط ىف ةءار تح ويب دل ا"لرعلا ند انج

 70 تتادلفتسال ايدل نذل ىلع "نادل اهلا دل ةر ارم ىه اأو

 ١ القمرا اما هزلئامو مل) كورلا اه ام نوملم و ابدلا لارماوأل
 سلاو ميسو ىرد ميدي دلا ىرمرلا صعد ىطرَسلاك ٌءوسدلاو

 هلسسلاب ل ىامللو دصمل اندلوا و د هكربلاباعدلات دصمم و ماع

 دارملايدلاث رس رت ردتف يزن ام ءددملاو عاملا ميركذ اذلو
 مانام عملا ومإو ممسعن| نيم نسيم اولا نم ىربس ا دنا ن١ ىلاقد لا لاق

 20 -فافع ِكعادعر نولصيو نوليقيك ملا لس ى نرلباقد هيلا

 000 أوشن دنا نمد دبس فدا نمو نآرفلاو لسبدلاو ةايولا

 ٠ ف رثرلا اهيسسدل ميطعل ار رمل اره كل ١ 0 , معن انكذلا مكعم

 لصوملاو ليهمملاب تاتو ئرلاى اييلوحرو نيدرطلا

 -َِ هزذصول هس ”لخأر ادو نا اع نوع بوس دل اير احس

 1 ٠' راو :رعرلا سرع ضم ىدأو لك ١ | فحاصملا ةسيدلاف

 | 2 -برتعلاب تازلاب ةفحاصملاب رارملا ىرم اف ههاملاو ماتش
 | 2 ةدحاو ل او ملا ءاس اما رجس حلا تاح اردو ضرفلاب

 | طريلاعرو لاوعزلاريكت اهير امج فيلكتلاو هز اعلاو نيارغغتو ا
 07 ادا ايم مدرسا يلا ماسو يلع دياىاص يي هاربا
 هراعلا اويل ابر مرخغ !كلّيسدلع عيذ ىذ راع راوب رز نم
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 دولاب

 ميلع دنا ىاص ملا لوسرءاعد كلب دري نرفلا تو لنلسا اهاذبد

 باث كلو ىنع نيملاق د كلوا راسل ١ 0 ”لرال اذ ملك ماسر

 بكلام ماهزلا لاح ا!كلذدو همونم ىلا ىلع ناعأ امو ريعرلا ب مه اىل

 ماسو ميله دلأىاص ىسلأ نا ىو راع و مسدملا لمعمل قاصن مع لبا ىقر

 ف اداللا حل نم ىوحرحلا 0 العن كليا مهلا جررتحأإلا

 ,ةااظيلب ما كررت كاوا ماء كل ئاددنيلا مل ل
 لاش مااَمكلرَم , لصف دوأي ايلا ءاهلا بح د ىّجرحا كلا

 تلد أس وم أنام عماذ#غه ىلع لاففا نوكتت لدتا ةيندملا
 ا ةميدملا ثيم ان#ححلو فعاصمللاو لضتلا
 نم اهب ىه اعاو تاوثرلاوأ اناينللا ببح نماب 0

 0 ابءام ىعص ميدل ان ثرل ءوءاضملاو اهداحرزملا

 ريا حورقركذلا ن نا ىراسلاب دلة دايزل القتملا بحوم ا

 قكررو دنا مع ريغ ١لادو 2 ار نم ةايحو الدو لزم

 نمئادربجلا ةار ىو لَم يربح ميدملا بدح هربع هفارصلا
 َت اهيلاق ناجح 24 1 رجح ول اربع نب ليخ ميك و 2

 الداصفق فايضام عم فلس اه عموما ص ىطخي ناك لامو

 بوئرتسىرفلا لان ميرقل ترم سويعملا قد ئمساايهتاهل

 ربا ىاريجلا تحولا ىهْس 1 نسا نم مير اىهر برلب

 ىلا لان لرش ئدهرل باهول ادبع ماعلا لاو اهيل ةردحاب ملا
 نارينملا نءلادو امد ربع عاهد ابر و ايل اهكصن عرججم لا

 ناورلانا نيوصل ا قو ايلصن مالع ببح ىف لمي 20 لباشملا



 هل م

 ا ا يرجي حاد ناك "دلال ا
 اهلاواس فن سملنمطم لفن هراثننا لص مي

 د يلع مدا ىلص اهلا ىف هانم فازل احل نامزدلا عيب ف

 ََ 0 تا فانتا ن نانا دو يدح ىدنحل ءاهيد»

 ظ  ىتحعاسملا مومنرل ىورو اهسادب | ال اريحا اهيل

 0 الدوم لم ىلا 00 سا 2: لالا نادل ”اينب

 (ن ملوثىلاراهلاغ ادن ]لل اعا نوككرز ىتح انبم أرب اي لا نسوا

 أ) تم نايرلاو نسؤملا اهباكف نوم لن .ملو ابيدلا ناعا ندكدل تم ٠
 َ | ا ةءافا ضد نيممللاو ناميلا اي لوا هن

 اهيلا أو ارز انا اذ د كرم ىهر ايس اعدل اس هحد مس اجاو

 - لاطلاءامو لمملا عرص رص اذنه و نسم لقد نامزلا اهبل اًراعبأو

 )0 ةلانتطص ناو رمد نع ع ممفعاصم كلزردلا ىبل

كتامح ا 6 نافاباح ريملد فاعصرلاو ناففصلاو
 ١ ث

 ا ' فرلطرلان يح تبيح ص 00 نايل نا تاو تاجا نم لب كلو

 اا ل ل ٠ د اونملا قم دم دّملا نع

 5 ”نس|ولا ةيشيش نس كل لو ب ملادْضف ددطدلا لَم صو .

 ملزا١ لوس رم مم تحرخ لاك ءنع دداىصر س ال أ نع ىلعد فدلو

 ا رس ديانا لاثد اهلاتمتلات ةيرملا نم ماسنو هيلاغ دل | ىاص

 5 كرتلا م رفا هذه سرط مللا نأ اور قد كرمسل انس ةرزخا هده

 0 بدل ناقشلاىلع ثحلا ى درا محرم ديس ادن امو مدنا مسن ظ

 08 ادي لتكمل سلا ورئاص نم بح نرههيعل لد فلات ور

 هس



 2 كادوا لوبعحوم "ا دهام ع 5

 احب هي

 ب. ىلاو اجي ىرررملا فرم ديعس نخ ماملو ّرمسلا مريب اًميِصَمو ١

 ُةُريو اهر دي ”نيدملا نص ربحلا ف ا ششاف كءدحلادس
 كارل كب د لاهف انا رثذلو هيبرملا دبهحح ىلع ,لريصرل ما 0 لاح املا

 7 اور فو ربصتدل 0 2 ليس فا كلب

 أاراسبس وا ' صن 0 تلالا ا دبع را اهب ار دل ىلع دحا تسي
 ملعراسب يلا نع ١ مربوم فنا هداعو مثملو 0 5

 ل اهئ امزل | اسلع ليس ا نمحرل اديعانا | ا تردرا ىناتل امد

 د باح لأ ىفلص ملالري قوس قاف ماذل ىروحا ملل أرامع

 اديب مل تلكدلا دحا انس نّسسو ابهياودل ىلع ريصلدل لقت

 كينظن تيل 5أ نأ ضاع لاداكره اظلاو مذلا موي عضو

 نوعاهلا ليسو نيرصاعلل اًميفس نكت مقتل لمابب ةياورلا ري
 طلب هريره ىا نع ىريخلاو ورم نع يميعلا لاحرب ىلزبلا كور
 افهم ل ترلااهرحو ّممْس ىو معدل اورل ىلع دحا رابهل دل

 صاهض رن مرلس لا ىلع توملاب اب رباسلل ىرسملا د ' ديسّيسو ا
 لكل ةيصونعم طب مركاو دي نم ارب ىعكو ةرايزلال نيفملاد كلو
 تل ةليدملاب تام نم يدح تب لقد كاد سس اهب تام نم
 ااه مل تندكابب تام نم ندا تيع تاور ىو اعلا مون ايف
 .ىلل ومع ىفاثا كباد ةييدملاب تومي نا ءاطتتسانم وح

 ناصح نماو شبس و اب ترمي نط سيرسا ىف فاق لاو قد ارم توم

 ابرع ثيع ساد تيلد ميدلت ثومي نأ غاطتسا نم موهيحح ى

 صرلا به قش نم لوا ىلاو كلر بفع ءاور قد مل ليسا و مل وعس |



 ميك

 هيدم ا

 ه ,ث

 د "لملهارطن ا مت نورتميت 0 له أ كا مت رمعمت لك ىلا
 ظ ئداطلا لها مع كم لها م ييدملا لض أ م ما نم مل عفش ا نم لوا ٍبدح

 هعمل ضردلا ىلع اهلا ماسو هيلع هللا اص ىبلا كالا ىو

 . لهرلو ثارم ثدي هني دملا يك بد اهيسم ان ىزاذ نركب نا نم ابحا
 ظ هكم لهد ذا ناك ماسو اك دن كأص ىل يبلانا ما الاحر

 . ةناىهريربعنا عضو هسا تم ”لمئابانم سمحت در ملل | لاف

 ”لاوسر دل ف فوم لمحو ٌثاوسس ف هدانرس ىئثررا ملل أ لاق مع

 رح فارطلل رببجلا قو اعد لحأ نم ناك و ماس هي هلع للا ىص

 لمعلت لصأ ايم مل لأ مل نمو ب كلذ لصا ةيبرملاب هل ناك نم

 لص ١ ل ىسل ىزل ان وكي نامر سانل ىلع | سس ألم دلص األ

 20 ذلص) اهرن مل لمحملت ياو قو اه راع ىلاو | اهم حراحلاح

 1 كنس موج ملمس نا هأو سو ىديرانزر هرعجسول و قا 'ه سمهدولو

 مترج ياد قاهد نحن او ملم لارسرلا اولهترل اعوبرم ىرهزل ١

 بوبر ىفنت هيما ثتدح ىرامملا عص فر فو نوكأ ررطأ ناو

 اهيمكو لاعدلا فعامم لملد اذههو مقفل ثيخيريللا عش ال

 تاو لخعو مافن نع تحل ني ركْلا املاك بولذل | ايرصم

  فقواراأ ادح اهبث تدحا ص :بدملا مر تداحا نيهضعلا

 ”سبلا لمد نامبحا سانئلاو كردلملاو مللأ مدمل ملفك اندحي

 أم لصودذاملا لعل او/فرمملا ناىوبرمحل اوردع دلر اًدرمم فقلا

 كلذ ناىاع لدلد تو ميرقلا لرعلاو ممول |ئرمصلا لشد 5314

 )نرسل ناس داق ارب صوص ئمملا ندنا اًعلطم رءابثلا نم



 م

 بيرراهدلا قدلط لا يوسلا هريهولل املمن أهي ريمد ةراكحل اك 4

 ميدملا لها ديل دل ىراعلا فو ريألاو للفلا قع دانس ]

 رارام ثدح د اسا ىق مملو 2125 اهب 5 عامتارلا اح

 هور ق كو داطاى بذيل دنا أذا ووسل ا |

 صاصرل بور يالا رشا م ازارلا وسد تيدملا لها دحاأ لرب /

 27 سونا مهلا 8 ناسي اال ىاربدل املا ى يملا ترزوا ظ

 ظ ىف للا بوري ال دللا هبا اذادلا ررمسإ دحا اهرب ريزلر ءيدملا لضأ لل 0 ظ

 ميلك للا ىاص ىللا لوس م نأ بسملا يديه نع لانرز دلو كاملا

 ملااىاص طنا ٌةرفغ كور ىح هبدإب عم مسدلا ىلع ىرسا ماسو

 - كلهه لمت ربل كربلب لهاو دارا نم ملأ لاك مث ماسد هيلع
 فان مداخاو ميرملا لها ملاض | نم مهل اودع لاعب فاريطلل و

 لرعتلو فرص منع لشنرل نفمحا سايل اف ليدللاو دانا كعو

 صو ىرعلا سوي ملل اًماحا بدلا وها تاون ىف هرامل سارتر ىو

 رباح نع هيجيكلا لاجرب رمح لو دل دخزلو امرص هلم لفن دلو يلع

 ثففااخأ سس لول ماسو يلع منا ىلص دنا لوسرتمعس لاما
 ىايزب (لقعم نع يائيلا سلو ىج نابام فاح ارّوف ٌرئيدملا لها

 قّسح ىبس انربو ىمجي#م اهي ىرج ارم مئيرملا اهزيرم فزملا
 ادينرسل تك ىرطقح نمر اكل ١ اوميتاجا اه فارم طفح ما ىلع

 ل اير نيدلو ل امحلا مني نم ىفس مطلي مل نمو معلا موب اهيفسوا

 ى حن ىهص ابو يداهم ابءو ىرح ايرم يبرملا لفك مالا نأ بدح ظ

 . ىدرح مرك طفح ضن ىئاشلا اوُيسجا اه فاراح طمح ىمأ ىلع



 ١م

 سصوخحدلا هرروا ىديرح : عِبص صو مىعلا مد امص لتلا

 لها ديرص نم صوح لاو ملل ١ لوس راب لالا صرخه لمت لاخلا

 فاايلك راب ملا انني دع فامل كرا موللا ماسملو ياملا

 لما 0 أش كرانجلا اندم حامل كلاب مهلا ا اعاص

 ب ظ امسدمف كابو ابرك فال كراب مهلا ملأ لآ لو 57 ”ربلا عم

 ١ ارق بهار نا م مولا اندم ف امل كرابد فاه دعان ةلراند

 كل يقام ميرو رعرا أياو 1 قو مار كسو كلاياحر

 سمل ى لصاحب "طربا هلت ادلاف ا هم مانو '

 سر ١ نيهو اه ريقب ءيليرلام اهن دملا شل تعب ليلا
 , همست ناءالا قدير اهانلس نا لرفا اذك و انبكس نع
 نيلرب ه:لربلا عب لمحا مهما - هبله ملل١ ىلص مارت لدبو

 111 ههارل + كاعرام لع د هلع ملا ىلص لرش و

 )20 مهلا تارلص لاخلا ميد عد ام لف ىف كانهاط للامم ةييدمل ادا

 0 ساىءام كاه ام ىلع فعاصم لغو بسحلا ىلع فدلسو

 ا” )ولا ساه نراكا# هددّس ود رم اك اندلاو نذلا
 هب اقحرنرهاظ ذو مانلزل مل معن ايدلارمار تازلاب لودلا

 ” نللاو ياعادار جم.رجتا أد ادلو ا لمع يجب تددهو

 ناقيدملل دحاملا نأو اهرماناو لشحلا» بنجحلا ملا ثراتل يم
 بيعل اد امحمد ميد ىلا يلع نمل اب :ءاكملا قف بيهن تسجلا
 1 لاك سودا نخر رسخلا تكاثد ملع ىَس "5 ملل ارو

 5 ناد ىلع ماسم هيلع دبا ىلص مللا لوس ي ع انح رخ لاو م كلل |

2055-77 



 تس ا تت اتاا»

 ١ طهك , سحب  م11ههوومل د دج ولسمو نم عم هحس ل هم

 م6 <١

 لرس, لاهت صاقو ىلا نب دعل تءاح ئلااملا هدب
 لسان ماخ مث ىصوتت ووصرل ىولا ىلسيو بلع دلا ىلض هللا

 اكاعدو كادحو كدبع ناح ميهاربا نا مهلا ل انف ةلقلا

 هس دملا لهرل ارغرا كلوس د كري اناو ”كربلاب لَم لهدل
 ظ - عم "لم لهدل ترابام لس مرغ اصو ضم اق ممل كر اس نأ

 م, ١ ني دل ارما كل ذكو هتس درعيد نانكرب للا عم نركس/ كربلا
 مآ بعرتي ملا لخ دي دل ىراكلل و ماعا دلاو ناكر كربلا عم
 ر ١ ؟مياه سو نافلم باب لك ىلع تاون | ميس زكموي ام جبملا
 ١ه كيهاد دف يلح فلان تهذ ا ددللاراسو نآرفلاب م اشندلا

 كلر اثد ال اباه دلو انرمل ةريصرصحو اعرلتد دلصنأ دم ٠

 ةرمئسااو ن اهدنا نم ضو كلك ىضامل م تدزفلا ام عم ايبا اهب

 اهيبعم تانهر للاب قشتلاو عشنا مدعي حلا 01
 لعن اور اير نذل ناعذلأ هر اير لشر رهو ليملاا نه م ناحاام

 ميص هيأ أراب ليعلا ىعس اذلو ءايل د لعلاو نايرلا مرابزل نهملاو

 تبيها ةهباسلا متالص ىا خاج عيقمل دنا ناكامد الاف
 كراوسشبره دراما مياياج١ادداو نيل لال للا, ١

 اونمآ اوسا ىزلا اهيااب ىلاغن اد نطاناو ره ثلا
 اماكس و نايدلاوهو نم م ابرليغو :ضزم اهضاود هنيدملا ليو
 رييصسلا ىلولاو مزعل و لوس يلو لل ةايلورلا نرمّرمل اماضناذلا

 ديل ارئاس حاتشا ابهر اح نيو ريصتلا عبو ىلرملا فش
 ملا ىف صريخت ةرد مكدص قاع انم ارشحانر رق ىمملا | لير ام



 ©أم١

 1 لرسررمج هسا ف سن ءركدبإل معم صو ماسد يلع ظ

 ظ روج اعل مهارت مسن امحنم سال قعرا تما مح نيدلاو لل ١

 رج ما نم مهتم ى يهاعبسأ اناوصرمو منا نم ديصُم نوف

 00 كلذ ملل ىأعمل 00 رلى 0

 ةرتلا ىف ميارلع نزموصرم كب ' مال سماع د ماد مهما د

 و 0م ماع مع - امل لص نم ءلزتملا تّكلاو ليج الاد

 اعلا اه له يني مايزلا عن موس ىفع كوتساد ظلعتسات هدر 0

 نيذلا دبا بح موش مما نسج اهدعور مرل كلذ مللا لعح دمر

 . كرلادلا ةسعو نياملأو مدلسربا ميرع د ىاغكإا مر ملا ل اغا

 ليد م,لعفي اذ اماهعارجاو م رمعم ياس ناحلاصلا ارنوعر اوصا

 نول زل مهند ملأ د مدح مرش نسرعتملا للا تايدل ندحاجلا لوق كلذ

 _ اهلها ماطر ديرما اديعولا اعد اناح توتر نوارمد نال اغا ٠
 هدلاراخزم مرامعد ماركا ن ناو اهمها مركب مل نس ديغدد مداد

 نمل عمعسو ليه ماس ميلك مانا ىلص هرارو بحار ىا

 1 لقا احا نم ' م يلح نبا نص ءارقل بخ ناب ام هدم ابلاهها نأو ميد

 كواخ اص اضنحا ايصناصخترتت ىح نيبام فاحا دن دما:

 اهملارراب تارا عج نم ناكرلا ناواييلاجل كلمو ناعدلا كم

 سس ضو هراعو ىلارملا م م حرص 100 9 لايعرلا "ئعاصمو

 .لاواع حب كاراعلا رح اك ابرار بوعو ناب ابشن اًضح
 بجرلارهقحلا نزل ٌمحاو اهب ىرمأم اهلا ءلحرل ان اعد اير يفاسم
 ١ ةدوبام ءوبارعسأ ايربعت مح اليد لابس مل عطل ىلا ىلع
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 دمه

 اعويرم رغ نأ رهو ةرروصرم اهب ابرد ايناوكو ةر وه رص

 ىايع3 فراز نبك ناك فرم دعل كرئت يارد مج نسم
 ريح ىلا نكاسلا مرعل ارييم ىف ىزوخ ا نبا جرتتحاو
 ىيراز نم ناك ىرم ليد ى راد ىل حس لزم كاملا

 سيك نبأ نع ىقذشمارلاو ىرك نيدلو ىسدر فاح ى

 سنا نعو ىفافح لقث 5 يزل لو تبل | جنس اعوبرم
 تمرر فردراز نصر اح فرار اءاكق ايم افراز نم اعردرم
 كيرلا ةعسل ىىدأ نس دحا نم امو عقلا هوي كغ اس مل
 هررار نم اعيودرم نس ابن نأ كافه نعو سرع هل سلف

 ىلا ننسي ىح فرار نمو قاب ى فرار نمل فام
 بفاندلو انه لافوا اليم ىفلا موي لالا كرف

 مثدسل الع در ملمع ملك يعم ىرعد ريقل لمرلا رمزا ايدلا
 لثند مدلسل اسلخد_ ميلخ ملك دربيدل رقي نم اذاو مرغو
 ف كرت تاما ماسنو ميلع مننا ىلص مبا ىلططا يذلا بح اض

 هم دصصييي_لرسسم

 كا اعار نع لزمحم ماعلا هس دن اعا تنك ناو نمعرلا :فيلم
 ربو ص احلاو مامنا عم ةرايرلا رمريو صاوحلا تس
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 ..الريو رهاتملا هير رمت دل ةياملاد ص اصتخرلا فق لع نللا
 ١ ةرفكاأ تحرم اح ا لاهي لاحلا فحم راثدلا نفق رس
 0| اسسإب ص حاحا ىفت ملاح مدي دحا لل صصخلا َن تى

 07 دملا ناورع نم لورنلا ديد 1 ن ماتو عمجا مل ل نلا

 مهاعلاناو او ناسد ميله ملل ىالص بسجل ةرايرلا كن نِلْم

 كاذلف حورلا عش دسحلا اكن حورلا دلال ص اجل لا

 3 نيريارل !!ق ىارملاو ب يدا كررت ميار عاقل عسن مهاعل |

 تفِلَو فيطل م ومخ لك نيب دابحرلاى حدرل اه
 ارماو لخلل نركحل ا نوكأ لكلا ىلع ملاح عم ملام

 )/ شرك ىلع ىوملا ّهص امرلاو ئركلا ةيصحلا تب ذل

 - ١مم لدن نا در ناذ قلح ىءمقح ىلا ب دنرعو لح

 براّسملاىاب براس لك برسولا َفلاطفلل ٍموسرملا 6
 ىلا باكحلاا | لوأنس ثلز ىلا ىلاقد ىلا نداب ت دحو

  نيكرشملا نأناامو مدلا نام دل مرضا داس هرحا

 ناس نيمحارلا جرا نداب سرجمللا نمل عفا ئالو

 ناس رمل ىفع 0 نلرفصد اعمرعلادر كير

 ! محا كلشح د ان امهم تيملاعلا بر دب ليخلاو

 / منا نيبخارل ١ اني او نيب اح اند ريربو نييحارلا

 بتفرافملاو - كاما نا كيردك ميلانو مهيلهار :
 . 1 م 3

' 

 1 : لهخلاو كيييحأ مد و ملاو ليحت ادي ىلع مللا فاصو فيصللا ىئد و امو

 0 ْ ظ 2 مك
 ىمل لس < مرد 7 ين تطور
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